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W piątkowy wieczór, 22 czerwca br. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się 
Wielka Gala „Polska Przedsiębiorczość”. Podczas gali poznaliśmy Laureatów Ogól-
nopolskiego Plebiscytu ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU, realizowanego w ra-
mach Ogólnopolskiego Programu SAMORZĄDOWA MARKA ROKU. Uroczystość 
w znakomity sposób poprowadzili Anna Dec oraz Krzysztof Ibisz. Zgromadzonych 
gości powitał gospodarz wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował 
obecnym ich sukcesów oraz podsumował 10 lat Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu. 
Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazali również Pan Janusz Piechociński 
– Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 - 2015, a obecnie Prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz Pan Profesor Jacek Męcina z Uniwersy-
tetu Warszawskiego – reformator polskiego rynku pracy i prawa pracy.
Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, 
której celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych 
marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym 
uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, tu-
rystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami.
W ramach Programu realizowany jest Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu, 
który od dekady promuje samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia 
pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców oraz wykazujących otwartość i 
przychylność we współpracy z mieszkańcami, inwestorami i przedsiębiorcami oraz tury-
stami. Plebiscyt pokazuje rozwój, konkurencyjność i innowacyjność polskich gmin, miast 
i regionów.
Patronat nad Programem objęła Polska Organizacja Turystyczna, Związek Powiatów 
Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz większość urzędów wo-
jewódzkich i marszałkowskich, a także izby gospodarcze i przemysłowo-handlowe.
W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów ho-
norowych, instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, wyłoniła Laureatów 
nagród: Gmina Roku 2018, Gmina Atrakcyjna Turystycznie 2018 oraz Najlepszy Wójt, 
Burmistrz, Prezydent Miasta Roku 2018.
Nagrody przyznawane są za innowacyjne i prorozwojowe działania inwestycyjne oraz 
pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska, działań pro-
ekologicznych, infrastruktury technicznej a także edukacji, kultury i sportu, polityki  

prorodzinnej. 
Ponadto przyznano jubileuszowe nagrody specjalne: Powiat Dziesięciolecia, Gmina 
Dziesięciolecia, a także Najlepszy Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta Dziesięciolecia. 
Nagrody te podkreślają solidność, jakość oraz najwyższe standardy, jakimi w sposób 
szczególny i niepowtarzalny wyróżniają się dotychczasowi Laureaci dziesięciu edycji 
Plebiscytu. Za szczególne osiągnięcia oraz za wkład w rozwój samorządności w Polsce, 
a także za wsparcie Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów SAMORZĄDOWA 
MARKA ROKU przyznano wyróżnienia Zasłużony dla Polskiego Samorządu.
Niezmiernie miło jest nam przekazać informację, że Miasto Kostrzyn nad Odrą zostało 
ogłoszone GMINĄ DZIESIĘCIOLECIA, a gospodarz naszego miasta, Burmistrz An-
drzej Kunt otrzymał zaszczytny tytuł BURMISTRZA DZIESIĘCIOLECIA! Jest to ol-
brzymi sukces, na który nie wystarczy pracować rok czy jedną kadencję, ale ogromny, 
wieloletni i systematyczny nakład pracy włożonej w rozwój miasta. Z dumą prezentuje-
my Państwu te osiągnięcia, ponieważ to kolejne wyróżnienie naszego miasta na arenie 
krajowej.
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Po uzyskaniu decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie odnośnie nowej taryfy Burmistrz Miasta 
zlecił kompleksową kontrolę zasadności podniesienia ceny 
wody i ścieków w Kostrzynie nad Odrą. Kontrolę przepro-
wadziła Rada Nadzorcza Miejskich Zakładów Komunal-
nych, a kontrolowane były dokumenty związane z wylicze-
niem taryfy za wodę i ścieki przez MZK. Sytuacja ta jest na 
tyle komfortowa, że jest to jedyny przypadek, gdzie uzyskać 
możemy wiedzę na temat zasadności podwyżki tego, co ku-
pujemy jako mieszkańcy. W przypadku wzrostu cen energii 
elektrycznej, ciepła, gazu czy masła nie mamy takiej możli-
wości. Akceptujemy sytuację taką jaka nas zastała i z bólem 
idziemy do kasy, żeby zapłacić kolejne rachunki. Nie dziwią 
nas wzrosty cen na stacji paliw, poczcie, rosnące opłaty w 
bankach ani ceny biletów PKP. Nie dziwią nas, choć smucą, 
nowe podatki. Tak po prostu musi być. W przypadku cen 
wody i ścieków mamy jeszcze tę świadomość, że tu poten-
cjalny winny jest pod bokiem i można go choćby okrzyczeć. 
Nowe prawo w tym zakresie mówi już jednak o tym, że cena 
wody i ścieków ustalana jest prze nowo powstałą ogólnopol-
ską i na wskroś państwową instytucję, jaką jest Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie).  
Wcześniej te kompetencje należały do Rady Miasta i Burmi-
strza Kostrzyna nad Odrą. Dzisiaj chciałbym podzielić się z 
mieszkańcami kilkoma informacjami na temat tego, czy w 
można było uniknąć tej podwyżki i czy ceny wody i ście-
ków rosnąć będą w ciągu najbliższych trzech lat tak dyna-
micznie, jak ceny prądu i gazu. Otóż wzrost cen mógłby być 
wyższy, ale mamy szczęście, że  mamy dobrego gospodarza 
i oszczędne Miejskie Zakłady Komunalne, a nade wszyst-
ko   gospodarnych mieszkańców. Otóż każdy z nas przy-
czynia się każdego dnia do tego, że coraz lepiej gospoda-
rujemy tym, co zostało nam powierzone. Gdyby wszystkie 
inwestycje realizowane były tylko i wyłącznie przez MZK, 
a nie również przez administrację miejską, to cena wody 

byłaby jeszcze wyższa, gdyż inwestycje wywierają bezpo-
średni wpływ na kalkulację opłat. W ciągu ostatnich pię-
ciu lat nakłady inwestycyjne MZK wyniosły łącznie ponad 
28.000.000 zł, z czego w rozwój infrastruktury technicznej 
służącej celom wodno-kanalizacyjnym MZK wydało po-
nad 15.000.000 zł. Większość inwestycji spółka zrealizowa-
ła ze środków własnych bez kosztownych kredytów, które 

zwiększyłyby również cenę wody. Na wodzie sprzedawanej 
mieszkańcom MZK zarobiło w zeszłym roku nieco ponad 
300 tys. zł. Wydaje mi się, że czytelnym jest fakt, że spółka 
zarabia na innych płaszczyznach, a nie na mieszkańcach. 
Z inwestycjami nieodzownie wiąże się sprawa amortyzacji 
kosztów tych inwestycji. Gdy się miasto rozwija i spółki 
miejskie realizują swoje założenia inwestycyjne to należy 
się liczyć z tego rodzaju kosztem. W naszym wypadku są 
to bardzo duże pieniądze przekraczające w ciągu najbliż-
szych trzech lat dla wody i ścieków sumę ponad 3.700.00 zł. 
Podobnie mają się też koszty związane z eksploatacją jak i 
remontami istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych. 
Te koszty przekroczą w najbliższym czasie sumę 3.150.000 
zł. Kilkadziesiąt tysięcy spółka będzie musiała „oddać” do 
Wód Polskich jako koszty związane z „opłatami za usługi 
wodne”. Spółka założyła tylko kilkuprocentową marżę na 
działalności wodnej i kanalizacyjnej. Jest to bardzo ryzy-
kowne założenie w świetle raczej szybkiego wzrostu cen za 
pozostałe media. Wody nie da się wyciągnąć na powierzch-
nię bez prądu. Samochody potrzebują paliwa, a ludzie pie-
niędzy za wykonywaną pracę. Nie uważam, że wynagro-
dzenia w MZK są zbyt wysokie, a moje przeświadczenie o 
ludziach tam pracujących jest jak najlepsze. Trudno jest o 
dobrych fachowców, a zarząd MZK czasami dwoi się i troi, 
żeby w miarę możliwości utrzymać w spółce, tych którzy się 
na robocie znają. Od tego też zależy cena wody i ścieków. 
W wyniku kontroli stwierdziliśmy, że Spółka dochowała na-
leżytej staranności przy przekazaniu niezbędnych informacji 
dla Wód Polskich. Nie zostały zawyżone żadne liczby i dane. 
Wpływ działalności Rady Miejskiej i Burmistrza, polegający 
na tym, że część inwestycji nie musiała obciążać kosztów tary-
fy, również przyczynił się do tego, że ceny poszybowały w górę 
„tylko” na takim poziomie. Wody Polskie potwierdziły ten fakt 
i zadecydowały o tym, że cena wody i ścieków musi wzrosnąć. 
W końcu PGW Wody Polskie  pełni funkcję organu regulacyj-

nego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi 
podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
W przyszłym roku cena wody i ścieków wzrośnie o 0,28 zł, 
a za dwa lata spadnie 0,09 zł. Myślę, że Wody Polskie nie 
zmienią tej decyzji. 

Andrzej Kail
Przewodniczący Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o.

W ostatnim czasie przyszła kolejna podwyżka. Tym razem dotyczy ona wody i ścieków, czyli 
tego co nas mieszkańców, szczególnie w okresie długotrwałej suszy bardzo mocno dotyczy. 
Nie jest to niestety dobra wiadomość i chciałoby się znaleźć kogoś, kto poniesie za to należytą 
odpowiedzialność, takie działanie nasuwa się samo przez się. Musi być ktoś winny. Najlep-
szą „ofiarą” wydaje się być Burmistrz i Rada Miasta, bo przecież oni do tej pory stanowili w 
lokalnym prawie o tym, ile zapłacimy za wodę i ścieki. Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 
w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat zatwierdza PGW Wody Polskie.

WODA 0,37 ZŁ ZA 1000 LITRÓW
I ŚCIEKI 1,47 ZŁ ZA 1000 LITRÓW

PGW Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę 
wodną,  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), 
oraz statutu nadanego w ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 
2506). Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). 
Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów 
wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, 
naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Pol-
skie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami 
cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują pro-
jekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwa-
mi wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.
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Dla Szkoły Podstawowej Nr3 w Kostrzynie nad Odrą im. Integracji Europejskiej dzień 8 
czerwca był absolutnie wyjątkowy. To właśnie w tym dniu, podczas Święta Szkoły, poświęco-
no nowy sztandar oraz oddano do użytku nowy plac zabaw z siłownią. Były też występy arty-
styczne w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczniów szkoły, stoiska promocyjne krajów 
europejskich, a na zakończenie wystąpił Andrzej Cierniewski, którego występ zebrał publicz-
ność w różnym wieku, która doskonale bawiła się aż do wieczora. Poniżej nasza relacja z tego 
wyjątkowego wydarzenia.

DWIE MORGI SZCZĘŚCIA
NA DRZEWICACH

Punktualnie o godzinie 16:00 Przewodnicząca Samorzą-
du Uczniowskiego Nikola Grzesiak rozpoczęła wyjątko-
wy, uroczysty apel od hymnu państwowego. I kiedy jesz-
cze brzmiały ostatnie tony „Mazurka Dąbrowskiego” oczy 
wszystkich zwrócone już były na nowy sztandar szkoły, 
trzymany osobiście przez Burmistrza Miasta Andrzeja 
Kunta. Następnie, zgodnie z wielowiekową, polską trady-
cją sztandar został poświęcony przez ks. kan. Wojciecha 
Błaszczyka, a po jego symbolicznym przekazaniu przez 
dyrektor Grażynę Kłysz społeczności uczniowskiej nastą-
piła niezwykle wzruszająca i podniosła chwila, jaką było 
ślubowanie na sztandar. Pani dyrektor nieco łamiącym 
się ze wzruszenia głosem mówiła przy tej okazji: „Drodzy 
Uczniowie, przekazuję sztandar w Wasze ręce! Niech pro-
wadzi on Was ku lepszej przyszłości, niech zawsze będzie 
symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej! 
Strzeżcie jego honoru, pamiętając o słowach przysięgi, 
którą dzisiaj składacie!” Po tych słowach Hubert Karpicki 
uklęknął, pocałował sztandar i odebrał sztandar z rąk Pani 
Dyrektor. Odbyło się ślubowanie, a wielu uczniów ukrad-
kiem ocierało łzy wzruszenia. Ktoś mógłby spytać - po co 
tak szeroka relacja? Otóż nie tylko dla mnie była to pod-
niosła chwila, moment, w którym moje i obecnych na uro-
czystości gościach serce wypełniła duma, że młode poko-
lenie tak pięknie kultywuje tradycję naszych ojców, który 
jest wyrażony na sztandarze w postaci haftowanego, białego 
orła na czerwonym tle. Orła, który przez stulecia był, jest i 
będzie symbolem Polski. Warto także podkreślić, że jak na 
szkołę kultywującą również europejską tradycję nie brako-
wało akcentów wspólnej, europejskiej kultury. Poprzez to-
warzyszące nam na apelu sztandarów krajów europejskich, 
poprzez hymn wspólnoty europejskiej aż po przygotowane 
przez uczniów stanowiska promujące kulturę tychże kra-
jów. Podczas Święta Szkoły każdy mógł sobie przypomnieć 
wyjątkowe postaci, zabytki czy skosztować charakterystycz-
nych dla danego kraju potraw. 
Tak jak wspomniałem na wstępie, 8 czerwca nastąpiło także 
długo oczekiwane otwarcie placu zabaw na Drzewicach, skła-
dającego się z nowoczesnego placu zabaw oraz siłowni pod 
chmurką. Oddając do użytku inwestycję Andrzej Kunt po-
zwolił sobie na żart, ze OSA doleciała na Drzewice a ks. kan. 
W. Błaszczyk poświęcił urządzenia… po czym rozpoczęła się 

fiesta! Radosny nastrój udzielił się gościom, wśród których 
nie brakowało radnych miejskich, prezesa MZK Sp. z o.o. 
Olgierda Kłaptocza czy przedstawicieli Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej reprezentowanych przez 
Andrzeja Kaila i Krzysztofa Babija – słowem wszystkich tych, 
dzięki którym OSA powstała. W części artystycznej wystąpili 
uczniowie „Trójki” (m.in. Amelia Hadziselmowic, Nadia Ka-
czorowska, Pola Płowiak, Wiktoria Rozalik, Alicja Biegalska 
czy Martyna Zarzecka), publiczność roztańczył zespół Qu-
est prowadzony przez Ewelinę Kostowiecką, rozmarzył nas 
swoim pokazem tanecznym duet Julia Podgórska i Maciej 
Zając, a na koniec swoje utwory zaprezentowali Drzewicza-
nie. Dzieci mogły skorzystać również z dmuchańców a moim 
zdaniem najfajniejszym punktem była wspólna zumba, gdzie 
uczniowie, rodzice i srogie na co dzień grono pedagogiczne 
wspólnie bawiło się doskonale! A to wszystko było zaledwie 
preludium przed występem Andrzeja Cierniewskiego, któ-
ry swój koncert rozpoczął od piosenki „Dwie morgi słoń-
ca”, które były zapowiedzią doskonałej, wspólnej zabawy, w 
której artysta doskonale bawił się razem z publicznością, a 
to żartując, a to zapraszając do zabawy czy po prostu przypo-
minając swoje największe przeboje. 

A kto nie był – niech żałuje!

Drodzy Uczniowie!

Wakacje, to czas wyczekiwanego wypoczynku po szkol-
nych obowiązkach. Wielu z Was w tym czasie będzie 
podróżowało, inni lato spędzą w Kostrzynie nad Odrą. 
Niezależnie od tego gdzie będziecie wypoczywać, ważne 
jest, aby był to okres radosny.
Bardzo ważne, byście podczas wakacyjnego relaksu pamię-
tali o bezpieczeństwie własnym i przyjaciół. Wasze bezpie-
czeństwo nie jest tylko pustym hasłem. Zachowanie pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabawy sprawi, 
że będzie ona trwać dłużej. Za organizację wypoczynku i 
opiekę podczas jego trwania odpowiedzialni są dorośli, jed-
nak to od Was zależy, czy zechcecie z nimi współpracować. 
Każdego roku, podczas wakacji, zdrowie lub życie traci wie-
lu młodych ludzi. Do nieszczęśliwych wydarzeń dochodzi 
na kąpieliskach, w trakcie jazdy rowerem, a także, w wyniku 
zażywania niebezpiecznych substancji.  Można tego unik-
nąć. Wakacyjna niezależność jest nieocenioną wartością, 
ale warto pamiętać, że ratownik, policjant, strażak lub straż-
nik miejski pracują, abyście Wy mogli beztrosko się bawić, 
również w naszym mieście. Przygotowaliśmy dla Was bo-
gatą ofertę wakacyjną, korzystajcie z niej. Mam nadzieję, 
że wkrótce zaproszę Was też na nasz basen gdzie wciąż 
pracuje wykonawca, który niestety nie zdążył z remontem 
na początek Waszych wakacji. Ten remont okazał się dużo 
większy niż można było zaplanować, ale musi być zrobiony 
bardzo dobrze, by basen służył nam wiele lat. Proszę Was 
nie korzystajcie z niedozwolonych miejsc do kąpieli. Pamię-
tajcie, że najlepsze wakacje to takie, kiedy po ich zakończe-
niu, cała klasa, bez wyjątku – zdrowa i wypoczęta – spotyka 
się na rozpoczęciu szkoły. Tego Wam z całego serca życzę.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli 
Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice
i Pracownicy Niepedagogiczni

Kończy się rok szkolny 2017/2018. Uczniowie, nauczyciele, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz rodzice po raz kolejny 
kończą roczną pracę wychowawczą i edukacyjną, a pracow-
nicy oświaty dbania o dobre warunki do nauki i pracy. Za-
kończenie roku szkolnego jest szczególną okazją do złożenia 
podziękowań, gratulacji i życzeń nauczycielom. Był to dla 
wszystkich rok wprowadzania reformy edukacji, zmieniło 
się ponad 100 rozporządzeń do ustawy Prawo Oświatowe. 
Opracowano nowe podstawy programowe i nowe podręcz-
niki. Zdążyliśmy ze wszystkim. Ja i moi urzędnicy reago-
waliśmy na każdy sygnał od Was i Rodziców, dziś dziękuję 
Wam, że wspólnie daliśmy radę!. Pragnę podziękować Pań-
stwu za wytężoną i rzetelną pracę, za wiele cennych inicja-
tyw oraz za twórczą aktywność, w tym przede wszystkim 
na rzecz rozwoju tych dla których szkoły istnieją – naszych 
dzieci i naszej młodzieży.
Dziękuję również Rodzicom, Sympatykom i Przyjaciołom 
oświaty za zainteresowanie problemami szkół i przedszkoli 
oraz za dobrą współpracę przyczyniającą się do kreowania 
przyjaznego wizerunku naszych placówek. 

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy placówek 
oświatowych, Sympatycy i Przyjaciele  życzę wszystkim 
wspaniałych, udanych i kolorowych wakacji.

dr Andrzej Kunt 
Burmistrz
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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

4 czerwca doszło do długo oczekiwanego spotkania kupców oferujących swoje towary i usługi na 
Targowisku Miejskim z przedstawicielami władz miasta, kostrzyńskiej Policji i Straży Miejskiej.

W TROSCE O TARGOWISKO

Spotkania takie organizujemy już po raz kolejny – mówił 
radny Piotr Dziekan. Część problemów udało się już rozwią-
zać, ale trzeba rozmawiać, aby poznać oczekiwania kupców 
i wspólnie poszukać rozwiązań kolejnych. Dlatego też na 
spotkaniu obecni byli m.in. Wiceburmistrz Miasta Kostrzyn 
nad Odrą Zbigniew Biedulski i Naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Anna Wasielak, którzy odpowiadają za 
teren Targowiska Miejskiego. W tym roku na naszym cy-
klicznym spotkaniu obecni są także funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą oraz Straży Miejskiej 
– tłumaczył radny Bartłomiej Suski – Mieliście bowiem 
Państwo wiele uwag co do dewastacji na terenie Targowi-
ska. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie…
Spotkanie odbywało się w bardzo spokojnym, kulturalnym 
tonie, gdzie wszyscy starali się wypracować jakieś rozwią-
zania problemów dręczących na co dzień kupców. Dużo 
uwagi poświęcono dewastacjom pawilonów i straganów 
handlowych. Obecna na spotkaniu dzielnicowa Kinga Za-
leska prosiła kupców, aby współpracowali z Policją i zgła-
szali wszelkie akty dewastacji bowiem tylko wspólnym 
wysiłkiem uda się im zapobiegać. Dzielnicowa wyjaśniła 
także, że przy obecnym składzie osobowym Komisariatu  
trudno byłoby postawić tutaj patrol stały. Kupcy zgodzili się 
jednak, że częstsze patrole na niewiele się zdadzą, bowiem 
młodzież ucieka jak tylko zobaczy mundurowych i równie 
szybko wraca na miejsce po ich odjeździe. W tym miejscu 
Z. Biedulski podziękował kupcom, że poprawiają estetykę 
swoich pawilonów. Na zarzuty, że miasto nie robi nic, aby 
zapobiec ich niszczeniu przez wandali wiceburmistrz po-

twierdził zamiar montażu kolejnych kamer monitorujących 
Targowisko, bowiem te umieszczone na pobliskim bloku 
nie obejmują całego obszaru. Zapowiedź, że miasto poszu-
ka środków na ten cel, zgodnie z wnioskiem radnego B. Su-
skiego i kupców uspokoiła zainteresowanych, którzy szyb-
ko przeszli do kolejnej sprawy. Kupcy zgłosili, że zbyt duży 
ruch samochodów na drodze dojazdowej do straganów 
oraz przy pawilonach utrudnia im pracę i jest niebezpiecz-
nie. Kupcom spodobała się propozycja Wiesława Płończa-
ka (Komendanta Straży Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą). 
Komendant zaproponował, aby zmienić oznaczenie ruchu 
na „Strefa ruchu” ostrzegając jednak przy tym, że mandaty 
będą wówczas otrzymywać wszyscy łamiący przepisy - kup-
cy i ich klienci. Obecni na spotkaniu byli jednak zgodni, że 
montaż szlabanu ( na wjeździe na Targowisko) na niewiele 
się zda i obiecali przedyskutować sprawę we własnym gro-
nie, a radny B. Suski zobowiązał się, że wspólnie z kupcami  
jeszcze w czerwcu,  złoży odpowiedni wniosek , do władz 
Miasta.  Na koniec odbyła się wizja lokalna, gdzie zgłoszono 
problem ze zbyt wybujałą roślinnością, dewastację rynien 
i zbyt słabym  zabezpieczeniem straganów. Wszystkie te 
kwestie zostały skrzętnie zapisane przez A. Wasielak, która 
wspólnie ze swoimi współpracownikami zajmie się zgłosze-
niami już w najbliższym czasie. Spotkanie uważam za uda-
ne – stwierdził P. Dziekan – i cieszę się, że kupcy wspólnie z 
nami szukają rozwiązań swoich problemów. Zapewniam, 
że wspólnie z Bartkiem Suskim jesteśmy do dyspozycji 
Mieszkańców naszego Miasta. Zawsze bowiem podkre-
ślam, że warto rozmawiać!

11 lipca 1943 roku to ważna data na kartach historii naszego kraju. W tym roku przypada 75. rocznica mordu lud-
ności polskiej na Wołyniu. Burmistrz Miasta wraz z Klubem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców Kostrzyna nad Odrą w dniu 11 lipca 2018 roku, o godz. 11:00 
pod obelisk, by uczcić ustanowiony Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian. 
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Jerzy Owsiak pisze do nas m.in. takie sło-
wa: „Dziękuję Wam bardzo za tak przyja-
zną atmosferę, z jaką już od 15 lat spotyka-
my się w Waszym mieście. Dziękujemy za 
niezwykle gorące poparcie dla organizacji 
festiwalu, jakie odczytaliśmy w wynikach 
ostatniego badania Waszej opinii, przepro-
wadzonego z inicjatywy Burmistrza Mia-
sta, Andrzeja Kunta. Dziękujemy, że tak 
ogromnym uznaniem cieszymy się my, jako 
organizatorzy, a także władze Miasta, jako 
te, które pomagają nam całe przedsięwzię-
cie na kostrzyńskim polu tak brawurowo 
przeprowadzić. Już dzisiaj zapraszamy nie 
tylko na koncerty, ale także na wszystkie 
pozostałe festiwalowe wydarzenia, zwłasz-
cza na wzgórze Akademii Sztuk Przepięk-
nych, gdzie gościć będziemy fantastycznych 
ludzi(...). Czekamy na Was! Przybywajcie 
całymi rodzinami, bo współtworząc festi-
walową publiczność budujecie niespotyka-
ną atmosferę Najpiękniejszego Festiwalu 
Świata! To jest także Wasz festiwal!. Pra-
gniemy, aby mieszkańcy, tak samo jak my, 
cieszyli się z tych kilku dni Najpiękniej-
szego Festiwalu Świata w Kostrzynie nad 
Odrą. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i 
do zobaczenia!” Festiwal Pol’and’Rock od-
będzie się w Kostrzynie nad Odrą w dniach 
2, 3, 4 sierpnia.
20 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się 
kolejne spotkanie zespołów pracujących 
przy organizacji festiwalu w Kostrzynie 
nad Odrą. Kolejne decyzje, dyskusje, prze-
myślenia, ustalenia. To już za nami, a przed 
nami w dalszym ciągu ogrom pracy zwią-
zanej z organizacją imprezy, a głownie za-
pewnienia bezpieczeństwa Mieszkańców.

NIEKTÓRZY
JUŻ NIE MOGĄ
SIĘ DOCZEKAĆ…

W długi weekend, pod koniec maja, na 
Polu Woodstockowym miał miejsce zlot 

nieformalnej grupy przyjaciół i ogromnych 
fanów festiwalu - Skazanych na Wood-
stock. Grupa oficjalnie wystąpiła z prośbą 
do Miasta o możliwość organizacji zlotu. 
W czwartek zorganizowane były występy 
przy postawionej przez grupę „scenie”. W 
piątek odwiedził fanów burmistrz Andrzej 
Kunt wraz z delegacją z zaprzyjaźnionego 
miasta Sambor na Ukrainie. Goście przy-
witali się z uczestnikami zlotu, a ci przywi-
tali przybyłych gości śpiewając „Sto lat”, a 
następnie piosenkę „Z Tylu Chmur”, która 
już co roku zamyka najpiękniejszy festiwal 
w Kostrzynie nad Odrą. Sobota minęła 
pod znakiem gier i zabaw animacyjnych, 
było bardzo wesoło. Głównymi „moto-
rami napędowymi”, które bardzo mocno 
zaangażowały się w organizację zlotu Ko-
strzynianka Krystyna Ludka-Orzechowicz 
oraz mieszkaniec Lubska Maciej Rosiński, 
który związany jest z festiwalem od lat, 
a ostatnio również obecny na festiwalu z 
fundacją „Opiekun Serca”.
„Nieformalna grupa przyjaciół - sympaty-
ków festiwalu - „SKAZANI NA WOOD-
STOCK” spotkała się już po raz siódmy. 
Spotkania odbywają się od roku 2015.   
Dzięki pomocy pani sekretarz A. Suskiej   
uzyskujemy zezwolenie od burmistrza dr. 
A. Kunta na użyczenie terenu pod zlot. 
W tym roku znowu daliśmy koncert, za-
bezpieczeni w namiot od Hufca ZHP oraz 
agregaty od P. Dziekana i K. Orzechowicz. 
Kostrzyńskie Centrum Kultury wypoży-
czyło nam na piątek nagłośnienie. Bardzo 
dziękujemy! Nasz kolega Piotrek przywiózł 
zestaw perkusyjny aż ze Szczecina. Było 
pięknie, przyjaźnie, muzycznie i wesoło. 
Przyjechali ludzie z całej Polski. Pewnie 
musimy się lubić, że „nam się chce”, a ja 
przy okazji miałam najpiękniejsze urodzi-
ny w swoim życiu, jeszcze nigdy nie dosta-
łam tylu życzeń i nie miałam tak licznych 
gości. DO ZOBACZENIA WE WRZE-
ŚNIU. Na festiwalu też będziemy.” - napi-
sała Krystyna Ludka-Orzechowicz

„Drodzy Mieszkańcy Kostrzyna” - tak rozpoczyna się list Jerzego 
Owsiaka i przyjaciół z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy skierowany do mieszkańców naszego miasta. List trafił 
do skrzynek kostrzynian.

POL’AND ROCK
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ODDAJ BEZPŁATNIE 
ODPADY DO PSZOK

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK) są przyjmowane bezpłatnie wszystkie, za wyjątkiem zmie-
szanych nieposegregowanych, powstające w gospodarstwach domo-
wych odpady komunalne.

Co można oddać do PSZOK?
Można w nim deponować pochodzące z nie-
ruchomości zamieszkałych odpady: opako-
waniowe z tworzyw sztucznych, szkła oraz 
papieru i tektury, biodegradowalne kuchen-
ne, zielone, remontowo-budowlane, niebez-
pieczne (np. świetlówki, przeterminowane le-
karstwa, środki ochrony roślin, farby, lakiery, 
przepracowane oleje), meble i inne wielkoga-
barytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, zużyte opony, tekstylia  oraz  wszystkie 
inne odpady komunalne za wyjątkiem zmie-
szanych. Każdemu Mieszkańcowi Miasta de-
ponującemu odpady w PSZOK zostanie wy-
stawione potwierdzenie zdania odpadów. 

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 re-
montowo-budowlane lub rozbiórkowe,

• 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 wie-
dzie drogą wzdłuż garaży, które znajdują się 
obok przejazdu kolejowego. 

PSZOK funkcjonuje  w: 
od wtorku do piątku w godz. 10:00 - 18:00
W soboty w godz. 10:00 - 15:00. 
   
Serdecznie zachęcamy do korzystania 
z usług PSZOK

Wiesław Biskowski
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
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Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w Pol-
sce. W Kostrzynie nad Odrą 2.500 uczniów. Wniosek 
będzie można składać już od 1 lipca online przez stro-
nę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz 
przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga 
tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Z dniem 11 czerwca 2018r. w Wydziale Polityki Spo-
łecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp. uruchomiona została dla  mieszkańców naszego 
województwa oraz pracowników samorządowych info-
linia Programu Dobry start. Nr infolinii: 95 7115-500.
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10:00 do 14:00, do 31 sierpnia 2018 r.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na 
rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 
roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szko-
le otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 
Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie 
niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie
„Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może 
to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci prze-
bywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, 
osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizo-
wane przez te same instytucje , które realizują obecnie 
świadczenie wychowawcze w ramach programu „Ro-
dzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek 
pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną 
(np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamiesz-

kania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko 
(w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto za-
uważyć, że   gmina będzie wykorzystywać rozwiązania 
organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje 
się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wy-
chowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie moż-
na składać już od 1 lipca online przez stronę Mini-
sterstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez 
bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga trady-
cyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 
30 listopada. W Kostrzynie nad Odrą wnioski przyj-
muje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, 
rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 wrze-
śnia. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych 
miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące 
od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wy-
płatę świadczenia.
Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” 
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia 
nie później niż  do 30 września.

Uproszczona procedura:
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania 
wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i 
doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane 
jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a 
także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie 
podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustala-
niu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania 
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd 
ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde 
dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do 
rodzin w tym roku. 

DOBRY START

KORZYSTAJMY TYLKO
Z BEZPIECZNYCH KĄPIELISK

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w 
Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 
1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (jedn. tekst  Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) 
informuje, iż zgodnie z zapisami art. 37 ust. 12 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (jedn. tekst  Dz.U. z 
2017 r., poz. 1566 ze zm.) w sezonie kąpielowym 2018 r. 
na terenie województwa lubuskiego zaopiniowanych zo-
stało przez właściwych terenowo państwowych powiato-
wych inspektorów sanitarnych 20 kąpielisk. W myśl art. 
37 ust 1 cytowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne  rada gminy określa, corocznie w drodze uchwały 
sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca 
a 30 września, przy czym dla każdego kąpieliska sezon 
kąpielowy określony jest indywidualnie.
Aktualne informacje o kąpieliskach, w tym o bieżących 
ocenach dotyczących jakości wody w kąpieliskach moż-
na uzyskać w Serwisie kąpieliskowym  prowadzonym 
przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie na 
stronie internetowej: http://sk.gis.gov.pl

KOSTRZYN
PRZYJAZNY SENIOROM

Burmistrz dr Andrzej Kunt na roboczym spotkaniu z 
kierownictwem Ośrodka Pomocy Społecznej ustalili, że   
od   3 września br. Miasto wznawia działalność Domu 
Dziennego Pobytu dla osób starszych. Placówka mie-
ścić się będzie na parterze   budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ulicy Niepodległości 17 i będzie funk-
cjonować w jego strukturach. Oferta Domu Dziennego 
Pobytu  skierowana jest do mieszkańców miasta, w wie-
ku powyżej 60 roku życia, samodzielnych lub wymaga-
jących niewielkiej pomocy w codziennym funkcjonowa-
niu. Celem Domu  jest m.in. utrzymanie i  poprawa stanu 
sprawności fizycznej i intelektualnej starszych osób jak 
również utrzymywanie  kontaktów ze środowiskiem, co 
zapobiega izolacji i marginalizacji w życiu społecznym. 
Dom dysponować będzie piętnastoma miejscami dla se-
niorów, którzy będą mogli korzystać z bardzo szerokiej 
oferty zajęć edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, 
prozdrowotnych, rękodzielniczych oraz kulinarnych. 
Będą wyjazdy do kina, teatru, wycieczki. Uczestnicy 
DDP będą mieli również możliwość skorzystania z po-
siłków przygotowywanych przez Jadłodajnię OPS-u.
Placówka funkcjonować będzie od poniedziałku do 
piątku, a zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8.00 
do 15.00. Pobyt   w Domu będzie częściowo odpłatny – 
opłata ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji  
w zależności od sytuacji materialno-bytowej seniora. W 
sytuacji osób o niskich dochodach istnieje możliwość 
zwolnienia z opłat. Obecnie trwają prace związane z 
przystosowaniem pomieszczeń i zakupem wyposażenia.
Szczegółowe informacje dotyczące   naboru do DDP, 
odpłatności  i oferowanych usług można uzyskać w sie-
dzibie   Ośrodka   Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad 
Odrą  w godzinach od 7.00 do 15.00 lub  pod numerem 
telefonu 95 7523033.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY
MATEMATYKA BEZ GRANIC

W dniu 11 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Zielono-
górskim odbyła się uroczystość podsumowująca XXIX 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematy-
ka bez Granic”, na której  Zastępca Burmistrza Miasta 
Kostrzyn nad Odrą, Pan Zbigniew Biedulski, wręczył 
uczniom klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 2, nagrodę za 
zajęcie 2 miejsca w regionie (4 lokaty w Polsce wśród 
415 klas ze szkół podstawowych).
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ufundował dla 
zwycięzców bon podarunkowy o wartości 3 000 zł  z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki klasowej. 
Wręczono również listy gratulacyjne dla  p. Wicedyrek-
tor Agnieszki Buda i  p. Aldony Baszyńskiej, która przy-
gotowała klasę do udziału w konkursie.

Gratulujemy!
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Trzy razy w roku Biblioteka wychodzi w plener, aby zapre-
zentować swoją działalność szerszej publiczności. Za nami 
pierwsze tegoroczne wyjście – Kostrzyn na Fali 2018.
Równo o godzinie 13:00 wystartowaliśmy jak na praw-
dziwych maratończyków przystało z Maratonem czytania 
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – było to pierwsze 
publiczne czytanie książki z zamiarem „sprawdzenia się”, 
czyli ustalenia jak dużo uda nam się przeczytać w 3 go-
dziny. Na każdego uczestnika maratonu czekały nagrody 
– książki. Ponad 30 śmiałkom, którzy nie bali się stanąć 
przed mikrofonem, udało się przeczytać 55 stron pierw-
szej części powieści. „Przedwiośnie” to lektura tegorocz-
nego Narodowego Czytania w ramach obchodów Stulecia 
Niepodległości, toteż niedługo znowu się z nią spotkamy.
Dużym zainteresowaniem cieszył się również bookcrossing 
– czyli książka na wymianę. Jedna z nielicznych okazji, kiedy 
można otrzymać książkę zupełnie za darmo, co zresztą do-
cenili sami odbiorcy wychodząc od nas z pełnymi torbami.
Tego dnia nie tylko Kostrzyn był na Fali, ale nasze Scra-
perki również. Warsztaty scrapbookingowe odbyły się w 
plenerze i tym razem były dla wszystkich chętnych bez za-
pisów. Uczestnicy (kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym 
wieku) wykonali kartki w klimacie morskim, bardzo wa-
kacyjne. Do dyspozycji mieli stemple z motywami morski-
mi, kuleczki imitujące sztuczny piasek, siatkę przypomi-
nającą sieć rybacką, klej na gorąco, z którego można było 
zrobić fale oraz farby w niebieskich odcieniach.
O godzinie 16:00 kiedy maraton dobiegał do mety, w 
naszych namiotach pojawił się gość specjalny. Marcin 
Wroński, autor kryminałów retro o komisarzu Zydze 
Maciejewskim. W tym dniu Marcin Wroński był nie tyl-
ko autorem kryminałów ale również maratończykiem, 
który z przyjemnością zakończył nasz Maraton czytania 
„Przedwiośnia”, deklamując ostatni rozdział powieści. 
Dzięki temu możemy powiedzieć, że „Przedwiośnie” 
przeczytaliśmy do końca(!).
Następnie odbyło się pierwsze plenerowe spotkanie au-
torskie, połączone z promocją najnowszej książki pisa-
rza pt. „Czas Herkulesów”. Twórca opowiadał m.in. o 
tym, skąd czerpie inspiracje do swoich powieści, w czym 
jego książki są najbardziej wyjątkowe oraz dlaczego pi-
sarz kryminałów nie lubi czytać… kryminałów. W trak-
cie spotkania Marcin Wroński przyznał, że w Kostrzynie 
nad Odrą gości nie po raz pierwszy. Wcześniej miał oka-
zję poznać ruiny Twierdzy Kostrzyn, którą określił jako 
miejsce unikatowe w całej Europie. Ponadto dowiedzie-
liśmy się, jak pisarz spędza czas wolny, jakie lubi filmy i 
gdzie można go spotkać najczęściej.
Po zakończonym spotkaniu był czas na wpisy, zdjęcia 
oraz krótką rozmowę z naszym gościem.

BIBLIOTEKA 
W PLENERZE

To już za nami. 2 sceny, mnóstwo godzin pracy, wielu za-
angażowanych ludzi do pomocy, współpracujące ze sobą in-
stytucje, niemieccy partnerzy z Peitz oraz Seeleow  ogromna 
ilość przygotowań, wiele koncertów i bardzo dużo atrakcji 
dla mieszkańców. Tak można by było w skrócie podsumować 
imprezę, ale jednak tak duża impreza zasługuje na bardziej 
szczegółowy opis. Podczas oficjalnego otwarcia obecni byli 

burmistrzowie miast partnerskich: Seelow, Peitz i ukraiń-
skiego Sambora. Na scenie w Amfiteatrze zaprezentowały się 
takie gwiazdy jak: Sound’n’Grace, Happysad, Video, Ewelina 
Lisowska, Łukasz Łyczkowski & 5 Rano, Blackberry Brothers 
oraz nasz miejscowy zespół The Black Birds.  Na tych kon-

certach tłumy mieszkańców gromadziły się przy scenie. Z 
kolei na małej scenie przy Przystani Rzecznej zagrali m.in. 
zespół Majtki Bosmana, Kapela Tadka, Vintage Jazz Quartet 
z Berlina, Pepe S. z Peitz, Kostrzyńska Orkiestra Dęta.
Wiele atrakcji wodnych, rowerowych, kolejowych, escape 
room, turniej piłkarski dla dzieci, plac zabaw przygotowany 
przez firmę Kompan z Kostrzyna. Były stoiska pełne atrakcji 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Twierdzy. Funda-
cja WOŚP przygotowała i prowadziła naukę pierwszej po-
mocy, miasto Peitz miało swoje stanowisko promocyjne, na 
którym promowano atrakcje turystyczne Spreewaldu oraz 
samego miasta. Restauracja Pod Złotymi Lwami rozdawała 
pyszne naleśniki z cynamonem.
Były liczne zabawy na wodzie, w tym Spływ na Byle Czym, 
który wygrała załoga Smerfetek.
Również na stoisku Miasta Kostrzyn, które przygotował 
urząd miasta, mieszkańcy chętnie się zatrzymywali, biorąc 
udział w konkursach i akcjach promocyjnych m.in. „Dum-
ni z Polski”, koło fortuny, rzut olbrzymią kostką, rozwiązy-
wanie krzyżówek, malowanie kolorowanek, fotografowanie 
się w fotobudce, losowanie nagród i wiele innych. Na sto-
isku można było zdobyć mnóstwo atrakcyjnych nagród: Gry 
planszowe, gry pamięciowe, piłki plażowe, kredki, plecacz-
ki, przewodniki, śpiewniki, notesy, długopisy, ołówki, balo-
ny, chorągiewki, ramki do tablic rejestracyjnych oraz inne. 
Dziękujemy bardzo za pomoc studentkom z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
Pogoda dopisała, choć rozpoczynający całość Konkurs Pio-
senki Dziecięcej O Złoty Lizak z powodu opadów deszczu 
zmuszeni byliśmy przenieść z amfiteatru do sali KCK.
Dziękujemy bardzo mieszkańcom Kostrzyna nad Odrą za 
liczny udział we wszystkich imprezach, cieszymy się również 
z obecności naszych miast partnerskich.
 Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Budżetu Państwa – INTERREG V A 2014 – 2020

KOSTRZYN NA FALI 2018



SK   06/2018  -9-1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

2 czerwca Kostrzyńskie Centrum Kultury, 
Miasto Kostrzyn nad Odrą i Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad 
Odrą zaprosili kostrzyńskie stowarzysze-
nia piłkarskie do udziału w Mini Mundia-
lu. Turniej, który odbył się w ramach świę-
ta miasta pn. Kostrzyn na Fali przyniósł 
wiele emocji, piękne bramki i uśmiechy 
na ustach zawodników i ich rodziców. A to 
dlatego, że każda drużyna otrzymała pa-
miątkowy puchar, a  każdy młody piłkarz 
złoty medal. Było zdecydowanie mundia-
lowo i to wszystko mimo kapryśnej pogo-
dy, która nie oszczędziła widzów, organiza-
torów i samych zawodników…
Turniej był podzielony na dwie kategorie. 
W pierwszej wystąpiły Skrzaty (rocznik 
2011/12). Niestety, UKS Czwórka walczyła 
w tym samym czasie w Niechorzu i Słubi-
cach, gdzie obecne były także skrzaciki UKS 
Celulozy Kostrzyn nad Odrą. W związku z 
tym w tej kategorii zmierzyli się ze sobą wy-
chowankowie LPFA D. Dudka, podzieleni na 
drużyny: Włochy (M. Dybka, F. Górczewski, 
B. Stanek), Argentyna (H. Słowiński, A. Wy-
soczański, S. Przygocki, S. Rogoziński), Pol-
ska (Z. Żygielewicz, K. Dubik, M. Bielecki) i 
Brazylia (O. Sobkowski, P. Soliński, M. Ma-
zurek). Mecze rozgrywane systemem każdy 
z każdym (po 4 minuty) przyniosły mnó-
stwo frajdy i 40 pięknych bramek! Również 
wokół niecodziennego boiska, mimo pada-
jącego deszczu, panowała gorąca atmosfera 
a kibice dopingowali swoich faworytów. Po 
zakończeniu zmagań przyszedł czas na de-
korację i pamiątkowe zdjęcia.
Po kilku minutach przerwy organizato-
rzy przystąpili do odprawy technicznej 
w kategorii Żak (rocznik 2009/10), gdzie 
stawiły się: LPFA D. Dudka (Portugalia - 

M. Kołodnicki, J. Skomar, S. Piotrowski, 
Francja - S. Romaniuk, D. Macijewski, O. 
Wypart i Polska - A. Chochoł, A. Pilarek, 
S. Szkwarek), UKS Celuloza (Brazylia - A. 
Abrasowicz, F. Górecki, W. Jabłoński, O. 
Mikołajczyk, Hiszpania - Oktwiusz Ma-
leński, J. Zięcina, M. Marczak, W. Kopera, 
W. Suplicki i Anglia – W. Dębski, J. Przy-
bylski, G. Nowaczyńki, O. Cieślak), UKS 
Czwórka (Argentyna). Tutaj zespoły zosta-
ły podzielone na dwie grupy, a więc jak na 
prawdziwym Mundialu! Grano po 3 minuty 
każde spotkanie, ale emocji nie brakowa-
ło! Ostatecznie w finale Brazylia pokonała 
Portugalię. Ale po zaciętym pojedynku w 
rzutach karnych, gdzie dopiero szósta seria 
zdecydowała o ostatecznym zwycięstwie. 
Potwierdzonym niesamowitym wybuchem 
radości piłkarzy UKS Celulozy! 50 goli w 21 
meczach - takich sportowych emocji sobie i 
Państwu życzymy już od czerwca!
Na koniec trzeba nadmienić, ze Mini Mun-
dial nie mógłby się odbyć, gdyby nie KCK, 
które przygotowało boisko do gry. Koniecznie 
trzeba odnotować, że to dzięki Zygmuntowi 
Mendelskiemu, dyrektorowi MOSiR, który 
czuwał nad imprezą i żywiołowo komentował 
sytuację na boisku mogliśmy się poczuć jak 
na prawdziwym Mundialu! Nie możemy za-
pominać także o niezmordowanym Antonim 
Żołnie, któremu deszcz  wydawał się zupełnie 
nie przeszkadzać w sędziowaniu kolejnych 
spotkań. Na koniec dziękujemy trenerom, 
rodzicom oraz kibicom którzy wraz ze swo-
imi zawodnikami stworzyli atmosferę wiel-
kiego, sportowego widowiska. Były emocje, 
niezapomniane bramki i efektowne parady. 
Była walka o piłkę i bój do ostatniej sekundy 
o zwycięstwo. Były puchary, medale, radość 
zwycięzców i łzy pokonanych.

W dniu 2 czerwca na stawiku przy KCK 
odbyły się Spławikowe Zawody Wędkar-
skie dzieci i młodzieży o „Puchar Burmi-
strza” z Okazji Dnia Dziecka w ramach 
obchodów święta miasta Kostrzyn nad 
Odrą „Kostrzyn na Fali 2018”. Od go-
dziny 8.00 trwały zapisy do zawodów w 
trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 
9-12 lat oraz 13-18 lat, do rywalizacji 
przystąpiło 40 młodych wędkarzy. Oko-
ło godziny 9.00 sędzia główny odtrąbił 
sygnał do rozpoczęcia zawodów, które 
trwały 1,5 godziny. Następnie sędziowie 
dokonali ważenia złowionych ryb, które 
ponownie wróciły do stawiku. Najmłod-
szymi uczestnikami zawodów byli czte-
roletni Kuba Depczyk oraz sześcioletnia 
Julia Bajkowska. Oczywiście najmłodsi 
łowili pod opieką rodziców lub dziadków.
Trójka najlepszych w poszczególnych 
kategoriach wiekowych nagrodzona zo-
stał okolicznościowymi pucharami, pa-
miątkowymi dyplomami, medalami.  Za 
zajęcie IV – VI miejsca młodzi wędkarze 
nagrodzeni zostali pamiątkowymi dy-
plomami. Wszyscy pozostali uczestnicy 

zawodów nagrodzeni zostali paczkami 
ze słodkościami oraz owocami. W ocze-
kiwaniu na wyniki zawodów (na stronie 
www.mosir-kostrzyn.pl), organizatorzy 
zaprosili wszystkich młodych wędkarzy 
na przygotowany ciepły poczęstunek w 
postaci kiełbaski z grilla oraz owocowy 
napój (podziękowania dla pani Kry-
styny Kasperkiewicz, za przygotowa-
nie i podanie smakowitych kiełbasek). 
Na zakończenie zawodów wicedyrektor 
MOSiR Mariusz Staniszewski w imieniu 
Burmistrza Andrzeja Kunta podzięko-
wał przedstawicielom kół wędkarskich 
za nieocenioną pomoc w organizacji 
tych udanych zawodów a dekoracji naj-
lepszych dokonali radny Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą Leszek Naumowicz, 
dyrektor marketingu K-SSSE Andrzej 
Kail, wicedyrektor MOSiR Mariusz Sta-
niszewski. 
Organizatorami zawodów byli: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, zarząd PZW 
Koło nr 3 w Kostrzynie nad Odrą. Ze stro-
ny MOSiR za organizację odpowiadali 
Mariusz Staniszewski oraz Antoni Żołna.

MINI MUNDIAL
W STRUGACH DESZCZU

SPŁAWIKOWE ZAWODY
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08 czerwca 2018 roku reprezentacja grupy 5- 
latków Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod To-
polą” wzięła po raz kolejny udział w wielkim 
sportowym wydarzeniu organizowanym 
przez zaprzyjaźnionych sąsiadów z Niemiec. 
XIX Polsko-Niemiecka Olimpiada Przed-
szkoli, która odbyła się tradycyjnie w Parku 
Sportu i Rekreacji w Strausbergu dostarczyła 
nam niezapomnianych wrażeń. Już od po-
czątku nie opuszczały nas wielkie emocje- a 
to z uwagi na taneczną rozgrzewkę, którą 
poprowadziliśmy z zapałem, rozgrzewając 
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem 
sportowej rywalizacji. A nie była ona ła-
twa- w tym roku w sportowych zmaganiach 
uczestniczyło 40 drużyn. Zaangażowanie 
dzieci, umiejętność pracy zespołowej były 
widoczne w każdej konkurencji- bieg z tacz-
ką, skoki w worku, bieg z hulajnogą, slalom 

z piłką gimnastyczną, rzuty piłką lekarską, 
sztafeta- tor przeszkód. Upalna tego dnia po-
goda nie była  w stanie popsuć zapału przed-
szkolaków. Umiejętności naszych sportow-
ców były imponujące i dostarczyły obecnym 
rodzicom i nauczycielom niecodziennych 
emocji. Tym bardziej niecierpliwie oczeki-
waliśmy na wyniki- ku naszemu zdumieniu 
zajęliśmy zaszczytne 5 miejsce. Nasi mali 
sportowcy byli zachwyceni a za swój trud i 
wysiłek otrzymali medale i upominki. Dzię-
kujemy rodzicom naszych przedszkolaków 
za obecność i pomoc podczas konkuren-
cji, dziękujmy organizatorom za wyjątkowe 
atrakcje i zawody, które najlepiej promują 
aktywny wypoczynek wśród  najmłodszych. 
Jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków i 
życzymy im dalszych sukcesów sportowych.

Marta Smycz

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
oraz na wniosek dyrektorów i rad rodziców przedszkoli miejskich został ustalony ter-
min 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

POLSKO - NIEMIECKA OLIMPIADA

Ostatni tydzień czerwca miał szczegól-
ne znaczenie dla nas wszystkich. To nie 
tylko czas przygotowań do bezpiecznych 
wakacji, ale także dla niektórych Ekolud-
ków to czas pożegnania z przedszkolem 
i ukochanymi paniami. Czas pędzi nie-
ubłaganie…rok, dwa, a nawet cztery lata 
potrafią minąć niczym z bicza trzask. 18 
i 19 czerwca pożegnaliśmy starszaki, któ-
re od września odchodzą do szkół. Dzieci 
wraz ze swoimi paniami przygotowały z 
tej okazji program artystyczny bogaty w 
tańce, piosenki i chwytające za serce wier-
sze. Przyszli uczniowie pożegnali swoich 
młodszych kolegów i koleżanki oraz pra-

cowników przedszkola. Nie sposób było 
stać obojętnie i powstrzymać łzy kręcą-
ce się w oku. Pamiętamy jakby to było 
wczoraj! Pierwsze występy w maluchach, 
pierwsze małe sukcesy, wspólne zabawy, 
doświadczenia, imprezy i uroczystości 
przedszkolne, pierwsze niepowodzenia, 
ale także przezwyciężone trudności. Nad-
szedł moment, w którym maluszki osią-
gnęły dojrzałość szkolną i opuszczą mury 
naszego przedszkola, aby zmierzyć się z 
nowymi wyzwaniami i osiągać nowe cele. 
Życzymy Wam wszystkim drogie dzieci 
bezpiecznych wakacji i samych sukcesów 
na dalszej drodze życia!

BAJKOWE POŻEGNANIE

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

14 czerwca 2018r. odbyła się w Przedszkolu 
Miejskim nr 4 „Bajka” uroczystość zakoń-
czenia roku przedszkolnego oraz pożegna-
nia starszaków. Dziesięć miesięcy wspól-
nych zabaw i zajęć, podróży po porach roku 
i żywiołach szybko minęło, aż nadszedł czas 
wakacji i pożegnań. W uroczystości zakoń-
czenia roku uczestniczyli też rodzice. Na 
początku wystąpiły dzieci z grupy młodszej, 
wierszykiem pożegnały starszych kolegów 
kończących przedszkole. Następnie rozpo-
częły się występy. Były wiersze i piosenki i 
wspaniały taniec, który zachwycił wszyst-
kich. Starszaki dostojnie prezentowały swo-
je umiejętności. Po części artystycznej przy-
szedł czas na podziękowania dla rodziców, 

którzy byli zaangażowani w działania na 
rzecz placówki i udzielali się bezinteresow-
nie. Rodzice w podziękowaniu otrzymali 
dyplomy. Po występach przyszedł czas na 
wspólną zabawę. 15 czerwca odwiedziły nas 
animatorki przebrane za Elsę i Annę z „Kra-
iny Lodu” oraz za Myszkę Minnie. Dzieci 
bawiły się chustami animacyjnymi, balo-
nami, piłeczkami i zabawkami. Tańczyły i 
skakały na zamkach dmuchanych. Kolejni 
absolwenci naszego przedszkola opuszczają 
nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w 
klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukce-
sów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzie-
ciom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Monika Jenerowicz

Oferta wakacyjna dla dzieci spędzających 
wakacje w mieście jest bogata i urozma-
icona. I jeszcze nie powiedzieliśmy w 
tej sprawie ostatniego słowa. Planujemy 
atrakcje na sierpień. A tymczasem zapra-
szamy kostrzyńskie dzieci do spędzenia 
aktywnie czasu na wakacyjnym placu za-
baw w Parku Miejskim. W każdy czwartek 
lipca - 5,12,19 i 26 lipca w godzinach od 
12 do 18 stanie w Parku Miejskim DMU-

CZWARTKI DLA MILUSIŃSKICH

CHANY PLAC ZABAW. Będzie koloro-
wo, atrakcyjnie i słodko - przygotowuje-
my 200 porcji waty cukrowej na każdy z 
tych dni. Będzie muzyka, zajęcia kultural-
no-sportowe dla dzieci.  Może odwiedzi 
nas magic, albo inny tajemniczy przybysz. 
Koniecznie bądźcie z nami w Parku Miej-
skim. Bądźcie radośni, wakacje to Wasz 
czas relaksu. 
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Warto zaznaczyć, że sala kinowa bardzo 
szybko wypełniła się młodzieżą z kostrzyń-
skiego Zespołu Szkół i klasy dziennikar-
sko-filmowej pod opieką p. Katarzyny Neu-
mann. Uczniowie zajęli wszystkie miejsca i 
jak się okazało, przychodzili kolejni, którzy 
również chcieli obejrzeć produkcję. Wy-
korzystane były także schody kinowe, co 
świadczy o ilości widzów. Po dyskusjach 
poza kinem można stwierdzić, że film 
wzbudził wiele emocji wśród uczniów. 
Ekranizacja skłoniła również do refleksji na 
temat „człowieczeństwa” oraz rozważenia 
polskiej historii z innej perspektywy. 
„Szwadron” to wyróżniający się film w do-
robku Juliusza Machulskiego. Twórca zna-
ny jest głównie ze swoich komedii, m.in. 
„Seksmisja”, „Kingsajz”, czy „Vabank”, które 
na trwałe zagościły w sercach polskich wi-
dzów. Wprawdzie ukazano inną stronę Ma-
chulskiego, co nie oznacza jednak, że jest 
mniej ciekawy. Reżyser swoim filmem za-
skoczył i tym razem. Mistrz komedii podjął 
się ciężkiej tematyki, jak i zadziwił poważ-
nym tonem opowieści. Nie jest to historia 
jedynie o samych walkach powstańczych, 
ale przykład ludzkiego dramatu. Machulski 
nakręcił znakomity film i skłonił młodzież 
do przemyśleń. Akcja filmu rozgrywa się w 
roku 1863 na ziemiach zaboru rosyjskiego, 
gdzie poznajemy młodego barona Fiodora 

Kino za Rogiem we współpracy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn 
zorganizowało specjalny cykl edukacyjny – Wieczory z historią. 
W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przy-
gotowano projekcję filmową, która odbyła się 17 maja w czwartkowy 
wieczór o godz. 18:30. Tym razem podjęto się tematyki powstania 
styczniowego w filmie „Szwadron” Juliusza Machulskiego. Przed 
seansem kilka słów wygłosił pracownik Muzeum Twierdzy - Jerzy 
Dreger, który nakreśli tło historyczne prezentowanych na filmie wy-
darzeń oraz pomógł w zrozumieniu odległej i ciężkiej tematyki.

Jeremina. Wstępuje on na ochotnika do 
szwadronu dragonów, gdyż spodziewa się, 
że piękny mundur, stopień oficerski, od-
znaki i sława zaimponują wybrance jego 
serca. Nieszczęśliwie zakochany Rosjanin 
wyrusza na front i bierze udział w tłumie-
niu powstania styczniowego. „Szwadron” 
okazał się być bardzo dobrym filmem, który 
opowiedział prawdę, chwilami bolesną, jed-
nak przepełnioną patriotyzmem. Powsta-
nie styczniowe jest jednym z historycznych 
zdarzeń, które nie są tak wspominane w 
twórczości filmowej. 
Dzięki „Szwadronowi”, który został za-
prezentowany w kostrzyńskim Kinie za 
Rogiem i prezentacji p. Jerzego Dregera 
uczniowie mogli poznać przebieg wydarzeń 
z kilku różnych punktów widzenia. Była to 
niewątpliwie produkcja wymagająca od wi-
dzów skupienia, jednak warta obejrzenia. 
Film wartościowy i dobrze zrealizowany, 
który pokazuje, że Machulski jest dobrym 
reżyserem także filmu historycznego.
Wizyta w Kinie za Rogiem uświadomiła, 
że warto poświęcić trochę własnego czasu 
na coś, co poszerzy wiedzę i sprowokuje do 
myślenia. To nie koniec. 7 czerwca wybie-
ramy się ponownie, a z deklaracji moich 
kolegów i koleżanek wynika, że znowu za-
braknie miejsc!

Natalia Buda kl. 1DF

FILMOWE WIECZORY 
Z HISTORIĄ

O TYM, JAK SZYBKO ZABRAKŁO MIEJSC, CZYLI
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MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS HISTORYCZNY

14 czerwca br. już od samego rana na Starym Mieście pano-
wał ożywiony ruch. Oprócz turystów pojawili się uczestnicy 
25 edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kostrzynie. 
W tym roku udział w konkursie wzięły wszystkie kostrzyń-
skie szkoły podstawowe. Tegoroczna edycja, organizowana 
po raz drugi z rzędu w Muzeum Twierdzy Kostrzyn, przyjęła 
postać gry terenowej z zadaniami historycznymi. Po powita-
niu w siedzibie MTK z udziałem wiceburmistrza Zbigniewa 
Biedulskiego,  naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki 
Marzeny Brenk-Sułkowskiej, dyrektora MTK Ryszarda Skał-
by oraz pomysłodawcy konkursu Jerzego Wanata uczestnicy 
udali się w teren, gdzie czekały na nich zadania sprawdza-
jące ich wiedzę historyczną, umiejętność posługiwania się 
mapą, spostrzegawczość. Jednym z bardziej nietypowych za-
dań było szukanie w piaskownicy skorup min, granatów czy 
pocisków – zadaniem uczestników było wczucie się w rolę 
saperów. Innym nietypowym zadaniem było wykonywanie 
zdjęć miejsc po nieistniejących obiektach na podstawie iden-
tyfikacji zdjęć archiwalnych. W trakcie trwania konkursu 
uczestnicy odwiedzili również Bastion Filip. Rozwiązywanie 
zadań sprawiło uczestnikom wiele frajdy i było autentycznie 
ekscytujące. Nowa formuła konkursu zdecydowanie spraw-
dziła się, co potwierdzili zarówno uczestnicy jak i nauczycie-
le. Podsumowanie konkursu odbyło się w sali wykładowej 
MTK, a nagrody (w tym upominki od muzeum) wręczyli 
Przewodniczący RM Marek Tatarewicz, wicedyrektor SP 
nr 1 Danuta Pawlina oraz główni organizatorzy konkursu 
p. Mariusz Sądej oraz Jerzy Dreger. Konkurs zakończył się 
wspólnym ogniskiem. Z kronikarskiego obowiązku dodamy, 
iż zwycięską drużyną okazała się ekipa ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy 
ponownie w 2019 roku.

INTERESUJĄCE ZNALEZISKA
W GÓRZYCY

Na początku czerwca  zakończyliśmy badania archeologicz-
ne w Górzycy. Była to już kolejna wizyta naszego muzeal-
nego archeologa w tej miejscowości. Prace archeologiczne 
prowadziliśmy na zlecenie prywatnego inwestora. Mimo 
niewielkiego obszaru poddanego wykopaliskom ich wyniki 
zaskakują...  Odkryliśmy ślady osadnictwa z epoki kamie-
nia, łączone z „łowcami reniferów” (ok. 12000-10000 lat 
temu), cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z epoki 
brązu (sprzed 3300-3100 lat), osadę ludności grupy gó-
rzyckiej kultury łużyckiej (sprzed ok. 2500 lat). Najbardziej 
interesującym obiektem okazała się jednak średniowieczna 
fosa, otaczająca siedzibę biskupów lubuskich i sanktuarium 
maryjne. Przypuszczamy, że do jej zasypania przyczynił 
się margrabia Jan z Kostrzyna. W 1551 roku to z jego wła-
śnie  inicjatywy zniszczono sanktuarium maryjne. Obecnie 
trwają prace inwentaryzacyjne, dokumentacyjne oraz wy-
konywane są badania specjalistyczne pozyskanych podczas 
prac zabytków. Przy pracach, w niemiłosiernym upale, z 
wytrwałością i godnym podziwu zaangażowaniem, wspo-
magali nas członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Kultu-
ralnego Tempelburg oraz mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą. 
W tym miejscu chcielibyśmy im złożyć najserdeczniejsze 
podziękowania za udzieloną pomoc i wsparcie podczas ba-
dań. Kolejne prace terenowe przed nami.

GARTENPARTY W REITWEIN

Niezwykle udana była sobotnia (16 czerwca) wycieczka mu-
zealna do sąsiadów w Reitwein. Prawie 30 uczestników sko-
rzystało z naszej propozycji i wzięło udział w całodniowej 
wyprawie, jak się okazało nie tylko historyczno-krajoznaw-
czej, ale również… rozrywkowej. W niewielkim Reitwein 
przywitał nas przed południem miejscowy przewodnik p. 
Herrmann Kaiser, który nie tylko oprowadził grupę po sa-
mej miejscowości, ale również poprowadził na Reitweiner 
Sporn (Ostróg Reitwein) do pozostałości słowiańskiego 
grodziska. Po obejrzeniu grodziska uczestnicy mimo zmę-
czenia drogą skierowali się na drugi koniec wzniesienia do-
cierając ponadprogramowo do tzw. bunkrów Żukowa – sta-
nowiska dowodzenia podczas bitwy o Wzgórza Seelowskie 
w kwietniu 1945 r. Najbardziej wytrwali udali się na sam 
szczyt do punktu obserwacyjnego. Interesującą opowieść 
naszego przewodnika tłumaczył na język polski pracownik 
MTK Zbigniew Piotrowski. Po zejściu z Ostrogu i powrocie 
do wsi nastąpiła część rozrywkowo-kulturalna. Na prywat-
nej posesji w Reitwein urządziliśmy mini-festyn, a do tańca 
(też byli chętni) przygrywała kostrzyńska „Kapela Tadka”. 
Pojawili się też zwabieni muzyką niemieccy sąsiedzi na-
szych gospodarzy. Spędziliśmy w miłej atmosferze kilka go-
dzin i za to chcemy serdecznie podziękować pani Agniesz-
ce Sajduk i Dariuszowi Szurowskiemu, którzy udostępnili 
nam swoje podwoje. Wycieczka została w całości sfinanso-
wana ze środków własnych Muzeum Twierdzy. Następna 
wycieczka dopiero 25 sierpnia, a jej celem będzie pole bitwy 
pod Sarbinowem w jej 260 rocznicę. Już dziś zapraszamy. 
Szczegóły pojawią się w nieco późniejszym czasie.

KONFERENCJA NUMIZMATYKÓW
2 czerwca w Hotelu Bastion miała miejsce wyjazdowa sesja 
niemieckiego Stowarzyszenia Numizmatycznego Branden-
burgia/Prusy, które wybrało sobie właśnie nasze miasto na 
organizowaną corocznie wycieczkę tematyczną. Wycieczki 
te obejmują zarówno część konferencyjną, jak i część kra-
joznawczą. W części naukowej zaprezentowane zostały 25 
uczestnikom konferencji trzy referaty związane z Nową 
Marchią. Po otwarciu spotkania i przez prezesa stowarzy-
szenia Lutza Fahrona jako pierwszy zabrał głos dyrektor 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba, który powi-
tał przybyłych uczestników i gości, a następnie na bazie 
przygotowanej prezentacji przedstawił powojenne dzieje 
Starego Miasta Kostrzyn. Następnym prelegentem był dr 
Tadeusz Szczurek, archeolog i numizmatyk Muzeum Lu-
buskiego w Gorzowie, który zaprezentował monety bite w 
Nowej Marchii i na Ziemi Torzymskiej. Ostatnie wystąpie-
nie poświęcone było frankfurckiemu projektantowi medali 
i monet z XVI w. Frantzowi Friderichowi. Jego sylwetkę i 
działalność przybliżyła pani Michalina Cieslicki, pracow-
nik Muzeum Śląskiego w Görlitz. Prelekcje wspierane były 
materiałem ilustracyjnym. Po południu dyr. Skałba zabrał 

uczestników na prawie 3-godzinny spacer po Starym Mie-
ście, podczas którego zaprezentował im bogatą historię tego 
miejsca. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem ekspozy-
cji w Bastionie Filip. Następnego dnia uczestnicy zwiedzali 
Dąbroszyn w towarzystwie znanego regionalisty Zbigniewa 
Czarnucha. Jako współorganizatorzy otrzymaliśmy wiele 
podziękowań i pochlebnych słów na temat naszych osią-
gnięć i pracy. Przyszłoroczne spotkanie stowarzyszenia ma 
odbyć się w Ziesar koło Magdeburga.

KAJAKAMI WOKÓŁ TWIERDZY

W ramach miejskiego święta „Kostrzyn na fali” Muzeum 
Twierdzy nie tylko ustawiło w okolicach amfiteatru swoje 
stoisko z pamiątkami i wydawnictwami, ale również wnio-
sło pewien wkład w organizację jednego z punktów progra-
mu. Tym punktem był spływ kajakowy wokół Wyspy Od-
rzańskiej. Głównym organizatorem byli wodniacy zrzeszeni 
w Kostrzyńskim Klubie Sportów Wodnych kierowanym 
przez Jacka Juskowiaka. Rolę przewodnika turystycznego 
objął natomiast nasz muzealny edukator Jerzy Dreger. Tra-
sa spływu prowadziła z przystani Twierdza Kostrzyn w dół 
rzeki do ujścia Kanału Przeciwpowodziowego (Vorflutka-
nal), nim pod prąd wokół Wyspy Odrzańskiej do ujścia ka-
nału na południe od kostrzyńskiej twierdzy iż powrotem na 
przystań. Trasa była wymagająca, spływ trwał 3 godziny, a 
piętnastu uczestników musiało włożyć niemało wysiłku w 
pokonanie szlaku wodnego i kilku przeszkód na trasie, któ-
re ze względu na niski stan wody zmuszały do przenoszenia 
kajaków. Jerzy Dreger opowiadał o twierdzy i innych mija-
nych umocnieniach (np. Luneta B na Wyspie Odrzańskiej). 
Zmęczeni trasa i upałem uczestnicy dotarli cało i zdrowo 
do mety, zaś w głowach organizatorów zrodził się pomysł 
dopisania spływu tą trasą do listy stałych ofert dla miłośni-
ków kajakarstwa, przyrody i historii.

„KRZYŻACY”
W „KINIE ZA ROGIEM”

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zaprasza na kolejną projek-
cję filmowa w ramach „Filmowych wieczorów z historią” 
w dniu 12 lipca o godz. 18:30. Seans poprzedzony będzie 
krótkim rysem historycznym wprowadzającym w tematykę 
filmu. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!
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12 czerwca w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie odbyło się spotka-
nie organizatorów turystyki z okolic Parku. Miasto Kostrzyn również było obecne. Głów-
nym celem spotkania było przekazanie aktualnych informacji dotyczących udostępniania 
Parku, w tym przedstawienie dotychczasowych efektów projektu pn. Ochrona zagrożonych 
gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez budowę tere-
nowej infrastruktury edukacyjno – turystycznej (wieża widokowa na Czarnowskiej Górce 
oraz nowa ścieżka spacerowa na Polderze Północnym). Obydwa elementy infrastruktury 
zostały dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Oprócz prezentacji, którą przedstawił Jacek Juskowiak - specjalista ds. udo-
stępnienia, mieliśmy okazję do zwiedzenia przepięknej infrastruktury parku. Byliśmy na 
nowej ścieżce spacerowej, która doczekała się już nazwy - „Torfianka”. Mieliśmy również 
przyjemność przejść się ścieżką „Olszynki”, odnowioną dzięki środkom, które w ubiegłym 
roku Park Narodowy uzyskał z Funduszu Leśnego. Ścieżkę Olszynki czeka jeszcze II etap 
remontu (w tym utwardzenie bardzo zniszczonej grobli w olsie). Życzymy, aby w przyszłym 
roku można było już zaprezentować tę jedyną w Parku „leśną ścieżkę” w pełnej krasie.

SPOTKANIE
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

13 czerwca, tuż obok kostrzyńskiego Am-
fiteatru, odbył się niezwykły Ekopiknik 
pn. „WYKORZYSTAŁEM, ZEBRAŁEM, 
WYBUDOWAŁEM” dedykowany naj-
młodszym mieszkańcom Kostrzyna oraz 
Seelow, naszego partnera po stronie nie-
mieckiej. Dzieci z przedszkoli i szkół pod-
stawowych bardzo chętnie korzystały z 
warsztatów dotyczących energii odnawial-
nej, na których mogli na własne oczy zo-
baczyć jak można wykorzystać alternatyw-
ne źródła energii. Przy kolejnym stoisku 
można było przygotować i wyprodukować 
sobie indywidualny PIN.  Było też stoisko 
przygotowane przez pracowników urzę-
du miasta, gdzie dzieci mogły za pomocą 
wielkiego koła fortuny losować nagrody. 
Do każdej z nagród dołączone było jabłko, 
woda oraz pyszne ciasteczka zbożowe.
Obecny również był Park Narodowy „Uj-
ście Warty”, który na swoim stoisku również 
przygotował animacje związane ze zwie-
rzętami żyjącymi w parku. Odwiedził nas 
również hodowca królików olbrzymich z 

Deszczna. Dzieci nie nudziły się ani przez 
chwilę. Dbali o to nasi animatorzy, którzy 
przy muzyce proponowali gry i zabawy takie 
jak np. twister czy ogromna gra planszowa. 
Dzieci bardzo chętnie oglądały zwierzęta. 
Dzieci przygotowywały się do Ekopikniku 
już od tygodni. Budowały instrumenty, z 
którymi wystąpiły podczas pikniku, ma-
kiety znanych miejsc, głównie z Kostrzyna, 
ale również ze świata. Zwycięzcy otrzymali 
wielkie dyplomy, które były również wyko-
nane z materiałów recyklingowych. Nagrodą 
główną była wycieczka do Parku Narodowe-
go Ujście Warty oraz wycieczka do Buckow 
w Niemczech. W kategorii najlepsze zabawki 
zwyciężyło Niepubliczne Przedszkole „Mali 
Europejczycy” - grupa pięciolatków, w ka-
tegorii najlepsze instrumenty zwyciężyła 
klasa III F ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Kostrzynie nad Odrą, a w kategorii najlep-
szej makiety zwyciężyła klasa IV A ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą. 
Impreza była dofinansowana z Funduszu 
Małych Projektów.

WYKORZYSTAŁEM, ZEBRAŁEM, 
WYBUDOWAŁEM
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9 czerwca w Lubsku wzięliśmy udział w czwartym ligo-
wym turnieju międzywojewódzkiej ligi młodzików. Za-
wody rozegrano na czterech matach, a sportowe zmaga-
nia stoczyło 110 zawodników z 10 klubów. Kostrzyński 
team wystąpił w 13 osobowym składzie: K.Sobczyk, 
F.Iwaszko, K.Adamczewski, O.Piekutowski, D.Kopka, 
A.Kusyń, A.Zalewski,  F.Grzywacz, M.Borysewicz-Woź-
nicki, A.Kolano, B.Zekeriya, S.Adamczewski.
Występ naszej ekipy i osiągnięte wyniki potwierdzają, że 
pozostałe kluby muszą się z nami liczyć. Śmiało możemy 
stwierdzić, że kilku zawodników od początku sezonu nie ze-
szło z pierwszego miejsca podium, tworząc trzon kostrzyń-
skiego teamu. Dominatorami swoich kategorii wagowych 
obecnie są: Kacper Sobczyk i Wojciech Cudak 32 kg, Filip 
Iwaszko 35 kg, Konrad Adamczewski 42 kg oraz Mateusz 
Borysewicz-Woźnicki 52 kg. W ich ślady śmiało podążają 
pozostali zawodnicy i z turnieju na turniej są coraz bliżej 
czołówki. Cieszymy się bardzo z takiej postawy i optymi-
stycznie patrzymy w sportową przyszłość UKS „Jedynka”. 
Brązowe medale wywalczyli: Dawid Kopka i Aleks Kusyń 
46 kg, Artur Zalewski 50 kg, Byulent Zekeriya 62 kg. Piąte 
lokaty zajęli: Oskar Piekutowski 41 kg, Fabian Grzywacz 57 
kg, Aleksander Kolano 62 kg, Sebastian Adamczewski 38 
kg. Z powodu kontuzji w turnieju nie mógł wystąpić jeden 
z naszych asów kat 35 kg. Wojciech Cudak.
Rozwój UKS „Jedynka” Kostrzyn nad Odrą i wysokie osią-
gnięcia sportowe nie byłyby możliwe, gdyby nie środki fi-
nansowe otrzymane od Burmistrza Miasta Dr Andrzeja 
Kunta oraz naszego sponsora Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dziękujemy!                                                                                                                

Artur Żołna
Mariusz Torbiczuk

Kostrzyńscy biegacze zaliczają koleje imprezy biegowe. 
Tym razem 10 osobowa grupa udała się do Gorzowa 
Wlkp. na V Gorzowską Nadwarciańską Dyche. 
Na mecie biegu zameldowała się ponad 400 osobowa gru-
pa biegaczy (dokładnie 428 – był to rekordowy bieg pod 
względem ilości startujących). W tym roku na mecie naj-
szybciej zameldował się Wiaczesław Antoniuk z Ukrainy a 
wśród Pań najlepsza okazała się Natalia Batrak z Charkowa. 
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Wierzbicki Runnig 
Project.
Wyniki naszych biegaczy: 
91 Zbigniew Kluczyński – 46:18
96 Artur Jackiewicz – 46:37 (w tym biegu pełnił rolę pace-
makera)
97 Agnieszka Jackiewicz – 46:38
128 Łukasz Żołyński - 48:29
129 Jarosław Jawin – 48:29
156 Paweł Szczotka – 50:19
187 Dariusz Siemiernik – 51:39
266 Serhii Tarhonskyi – 56:38
300 Marta Lewandowska – 58:34
305 Wojciech Duliban – 58:45

DYCHA ZALICZONA!

8 MEDALI
ZAPAŚNIKÓW W LUBSKU

Turnieje siatkarskie organizowane na Osiedlu Szumiło-
wo co rok zbierały przynajmniej kilka drużyn z regionu, 
aby w ten sposób upamiętnić zmarłego Zygmunta Ćwie-
kowskiego, który swoją miłości do piłki siatkowej zara-
ził całe pokolenia mieszkańców Szumiłowa i okolic. W 
tym roku w turnieju wziąć udział miało również ponad 
dziesięć ekip, ale ostatecznie do walki stanęły cztery dru-
żyny: dwie z Kostrzyna nad Odrą i po jednej z Dębna i 
Rzepina. Trudno mi w tym miejscu napisać, że walka byłą 
zażarta, bowiem ideą turnieju jest propagowanie właśnie 
takiej formy aktywnego wypoczynku jak gra w siatków-
kę. Zatem zamiast twardej gry byliśmy świadkami wy-
miany uprzejmości i efektownych zagrań, które często 
były komplementowane przez przeciwnika. W takiej mi-
łej, serdecznej atmosferze starano się wyłonić zwycięzcę 
systemem „każdy z każdym”. Trzeba jednak podkreślić, że 
poszczególne mecze oglądało się bardzo przyjemnie, a los 
wielu z nich, mimo serdeczności, toczył się o każdy punkt. 
Tego dnia jednak nikt nie mógł jednak znaleźć sposobu 
na Odrę Szumiłowo, która gładko wygrała swoje spotka-
nia gładko wygrywając cały turniej. Do domu każdy wró-
cił jednak z okazałym pucharem, a najstarszy zawodnik 
(Edward Świerczyński) oraz najlepszy zawodnik (Euge-
niusz Świerczyński) z pamiątkowymi trofeami szklanymi. 
Dodatkowo na zwycięzców czekały nagrody ufundowane 
przez firmę ICT Poland, producenta marki Foxy.
WYNIKI:
Odra Szumiłowo – DSPS Dębno 2:0 (25:18, 25:23)
Szumiłowo II – Omega Rzepin 0:2 (18:25, 11:25)
DSPS Dębno – Szumiłowo II 0:2 (12:25, 11:25)
Odra Szumiłowo – Omega Rzepin 2:0 (25:10, 25:11)
Odra Szumiłowo – DSPS Dębno 2:0 (25:14, 25:12)

9 czerwca odbyła się kolejna edycja Turnieju Piłki Siatkowej im. Zygmunta Ćwiekowskiego o 
Puchar Burmistrza, którym Samorząd Mieszkańców Osiedla Szumiłowo oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą uczcili pamięć zmarłego społecznika, siatkarza 
i człowieka o wielkim sercu. W turnieju wzięły udział cztery drużyny: Odra Szumiłowo, Szu-
miłowo II, Omega Rzepin i Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej. W przerwie zmagań 
sportowych można było spróbować smażonej kiełbaski z grilla czy przepysznych, domowych 
wypieków oraz innych specjałów wprost ze spiżarni gospodyń jak chleb ze smalcem czy ogórki.

DSPS Dębno – Szumiłowo II 2:1 (25:12, 18:25, 25:13)
KLASYFIKACJA:
1. Odra Szumiłowo - 6 pkt (sety 6:0)
2. DSPS Dębno - 5 pkt. (4:3)
3. Omega Rzepin 4 pkt. (3:4)
4. Szumiłowo II – 3 pkt. (0:6)
Czy jednak sportowe emocje były najważniejsze? Nie. Była 
to doskonałą okazja do koleżeńskiego spotkania miłośni-
ków gry w siatkówkę z okolicy i wspólnej wymiany do-
świadczeń przy kiełbasce z grilla. O to, aby zawodnicy czuli 
się jak na swoim podwórku zadbały także panie z Szumi-
łowa, które przygotowały pyszne wypieki i całą masę pysz-
ności. Nie brakowało także kawy, herbaty czy czegoś nieco 
mocniejszego, a przygrywająca w tle muzyce pozwoliła się 
zrelaksować. Dla dzieci przygotowano z kolei kącik do ma-
lowania i boisko do piłki nożnej, gdzie mogły się do woli 
wyszaleć. Wśród gości nie brakowało również władz miasta 
reprezentowanych przez Zbigniewa Biedulskiego, który ofi-
cjalnie otworzył turniej i wręczał trofea dla zespołów. Nie 
mogło zabraknąć także pracowników MOSiR w Kostrzynie 
nad Odrą w osobach Antoniego Żołny (sędziego głównego 
turnieju) oraz niezastąpionego dyrektora Zygmunta Men-
delskiego, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju, a także zabezpieczył sprzęt nagłaśniający, poczę-
stunek i wodę dla drużyn oraz ufundował puchary. W tym 
miejscu chcielibyśmy podziękować Samorządowi Miesz-
kańców Osiedla Szumiłowo, zawodnikom, sympatycznym 
gospodyniom i wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
tego turnieju. Dziękujemy! Obiecaliśmy sobie, że spotkamy 
się za rok - zatem do zobaczenia na Osiedlu Szumiłowo!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kostrzynie nad Odrą

ODRA SZUMIŁOWO TRIUMFUJE!

Chciałbym w imieniu Rady Osiedla i wszystkich mieszkańców Osiedla Szumiło-
wo podziękować zespołowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie 
nad Odrą za pomoc w organizacji kolejnej edycji Turnieju Piłki Siatkowej im. 
Zygmunta Ćwiekowskiego o Puchar Burmistrza, a w szczególności dyrektoro-
wi Zygmuntowi Mendelskiemu i Antoniemu Żołnie.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pań i Panów zajmującym się bufe-
tem oraz tym wszystkim, którzy dostarczyli domowe wypieki i przetwory. Spe-

cjalne podziękowania dla Mieszkańców za liczny udział we wspólnej zabawie pod chmurką. 
Na koniec chciałbym złożyć podziękowania sponsorom tegorocznego turnieju. Były to firmy: Mine-
rały Sp.z o.o. Kaleńsko,  PMB Engineering S.C., Firma GTM, ICT Poland Sp. z o.o. oraz MOSiR w 
Kostrzynie nad Odrą.

Jacek Włodarczak
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Podczas minionego święta miasta Ko-
strzyn nad Odrą prowadzonego od kilku 
lat pod hasłem przewodnim „Kostrzyn 
na fali” mieliśmy również przyjemność 
podzielić się z Państwem wyjątkowym 
jubileuszem, a mianowicie członkowie 
Klubu Żeglarskiego „Delfin” z naszego 
miasta świętowali obchody 50-lecia po-
wstania Klubu. 

Przede wszystkim dla twórców tego Klubu czas ten był nie-
zwykły, bowiem chyba nikomu z członków założycieli w naj-
śmielszych snach nie śniło się, że ta piękna przygoda z wodą 
trwała będzie pół wieku, a nawet jeszcze dłużej, bo przecież 
to jeszcze nie koniec działalności klubu. Wręcz przeciwnie, 
po tym, co zauważalne w ostatnich latach na przystani MO-
SiR chyba możemy odważnie stwierdzić, że najlepszy czas 
dopiero przed nami. Ale my nie o tym, co przed nami, ale o 
tym, jak przeżyliśmy obchody naszego pięknego jubileuszu. 
Czas przygotowań był bardzo emocjonujący, niemal do sa-
mego końca musieliśmy czuwać nad każdym szczegółem, 
żeby tylko nasze świętowanie nie okazało się klapą. 
Kiedy jednak przyjechaliśmy na nabrzeże Warty w okolicę 
przystani pasażerskiej i zaczęliśmy składać nasz namiot, pra-
wie w tym samym czasie pojawili się ludzie, którzy rozłożyli 
scenę. Było to dla nas miłe zaskoczenie, chociaż wiedzieliśmy, 
że przez dwa nadchodzące dni nasze święto uświetnią występy 
artystów. Każda następna godzina budowała napięcie, przez 
cały czas zastanawialiśmy się, czy aby na pewno o wszystkim 
pamiętaliśmy. Chwilę przed 15. spotkaliśmy się z panem Je-
rzym Bułajem, który na zaproszenie Kostrzyńskiego Centrum 
Kultury poprowadził część oficjalną. I zaczęło się. 
Prowadzący uroczystość na wstępie przywitał członków Klu-
bu Żeglarskiego „Delfin” a także zaproszonych gości. Następ-
nie obecny Komandor Klubu Tomasz Chichłowski w kilku 
słowach przytoczył historię Klubu, a także wymienił nazwi-
ska zarówno członków założycieli, jak i nazwiska następują-
cych po sobie Komandorów. Wspomniał również tych, któ-
rzy jako kilkunastoletni chłopcy budowali żaglówki, a przy 
pomocy rodziny i znajomych szyli do nich żagle. 
Kolejnym ważnym akcentem było wręczenie pamiątkowego 
ryngrafu dla Zdzisława Wichrowskiego, za dotychczasowy 
ogromny wkład wniesiony do Klubu, pełnioną przez wie-
le lat funkcję Komandora, a także fakt nadania mu tytułu 
honorowego członka Klubu.  Po tym akcencie odśpiewano 
wspólnie100 lat dla „Delfina” , po czym Komandor uraczył 
wszystkich pięknie wykonanym tortem. Krótko mówiąc jak 
wyglądał, tak samo smakował, pyszny!!! 
W końcu po części oficjalnej przyszedł czas na część artystycz-
ną. Kapela Tadka wprowadziła nas w doskonały nastrój, nie-
mieccy artyści z Spreeton Orchester oczarowali nas klasyką, 
natomiast „Majtki bosmana” z Wałcza zaprezentowali wspa-
niałą muzykę szantową. Przedstawili utwory swojego autor-
stwa, ale też znane i lubiane covery. W przerwach pomiędzy 

występami krótkie wystąpienia mieli zaproszeni goście, w tym 
Nadodrzański Oddział WOPR, który jednocześnie   przed-
stawił swoje wyposażenie sprzętowe oraz w kilku słowach o 
swojej działalności klubowej opowiedzieli niemieccy  koledzy, 
którzy przyjechali do nas z Goltzow-Platkow.
Z tego miejsca gorące podziękowania za tłumaczenie przesy-
łamy na ręce Pana Andrzeja Kaila - Dyrektora ds. Marketingu 
KSSSE.  Po zakończonych koncertach nastąpiła chwila, kiedy 
klubowicze i zaproszeni goście wymieniali się doświadcze-
niami, opowiadali swoje żeglarskie i nie tylko historie. Pierw-
szy dzień naszego świętowania zakończył przepiękny pokaz 
sztucznych ogni. Kilkuminutowy spektakl nakręcił nieje-
den z widzów. Drugi dzień co prawda nie był już tak bardzo 
emocjonujący, ale spływ łodzi na początek dnia, wzbudził 
ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców Kostrzyna. 
Niezwykłe umiejętności przedstawiła grupa ratowników z 
Nadodrzańskiego Oddziału WOPR ze Słubic, poruszający 
się bardzo szybką łodzią motorową oraz skuterem wodnym. 
Moderator prowadzący zapowiadał kolejnych artystów, 

DELFIN MA JUŻ 50 LAT!

w tym niemieckiego pieśniarza, dzieci prezentujące swoje 
umiejętności wokalne, a na podsumowanie dnia zagrała nam 
kostrzyńska orkiestra dęta. Podsumowując trzeba przyznać 
jedno, tak zacny jubileusz zasłużył na takie świętowanie. Na-
tomiast niewątpliwie to świętowanie nie odbyło by się, gdyby 
nie ludzie i instytucje, które nam w tym pomogły. Z tego też 
miejsca pragniemy gorąco podziękować dla Kostrzyńskiego 
Centrum Kultury i Pana Zdzisława Garczarka, bez pomocy 
którego impreza nie miała prawa bytu, serdeczne podzięko-
wania pragniemy złożyć dla Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, reprezentowanej w tym dniu przez 
panów Krzysztofa Kielca i Andrzeja Kaila,  która wsparła nas 
finansowo w tym przedsięwzięciu, a także wielu ludziom do-
brej woli. Korzystając z okazji zachęcamy do korzystania z 
przywilejów naszego regionu, który jest obdarzony w akweny 
wodne, a zarazem propagowania turystyki wodnej, która po-
trafi dać wiele radości.

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Zarząd Klubu Żeglarskiego „Delfin”
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