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11 lipca 1943 roku to ważna data na kartach historii na-
szego kraju. W tym roku była 75. rocznica mordu lud-
ności polskiej na Wołyniu. Burmistrz Miasta wraz z 
Klubem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich uczcił ustanowiony Dzień Pamięci 
Męczeństwa Kresowian. 
11 lipca br. o godz. 11:00 pod obeliskiem upamiętniającym 
to krwawe wydarzenie zebrali się mieszkańcy Kostrzyna 
nad Odrą, reprezentanci Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich, Koła Związku Sybira-
ków wraz z pocztami sztandarowymi oraz przedstawicie-
lami władz miasta. Przewodniczący Rady Miasta - Marek 
Tatarewicz oraz Michał Kunt - wiceprzewodniczący Rady 
Miasta i jednocześnie członek Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w swoich wy-
stąpieniach  upamiętnili  makabryczne czyny sprzed 75 lat. 
Zgromadzeni mieszkańcy uczcili pamięć zamordowanych 
minutą ciszy oraz złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem.

PAMIĘTAMY
O WOŁYNIU! 

19 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze 
odbyła się konferencja prasowa dotycząca nadchodzącego 
Festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą. W kon-
ferencji prowadzonej przez Jurka Owsiaka uczestniczyli: 
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą – Andrzej Kunt, 
Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak 
oraz przedstawiciele głównych sponsorów festiwalu. 
Jedną z najważniejszych informacji było to, że organiza-
tor nie przewiduje barierek pod sceną, które przeszkadza-
ły w swobodnym przemieszczaniu się w okolicach sceny. 
Organizator zwrócił się ponownie z apelem, aby nikt nie 
przywoził na pole zużytych mebli, które stanowią później 
ogromny problem. Wszystkim nam zależy, żeby było czysto 
i bezpiecznie. Burmistrz Andrzej Kunt opowiadał o aktyw-
nościach, które będą dziać się w centrum miasta podczas 
trwania festiwalu różne aktywności, m.in. warsztaty BJJ, 
pokazy Teatru Ognia, wykład o zdrowym żywieniu, zwie-
dzanie Muzeum Twierdzy Kostrzyn z przewodnikiem za 

GÓRA ŚNIEŻNEGO PUCHU
W ŚRODKU LATA!

pół ceny i wiele innych. Jurek Owsiak powiedział również, 
że szpital w Kostrzynie otrzyma od Fundacji WOŚP nowe 
urządzenie USG! Oprócz corocznych atrakcji Lech obiecał 
reinwestować pieniądze pozyskane podczas swoich działań 
recyklingowych na polu na nasadzenia przy ul. Kościusz-
ki. Play z kolei planuje przywieźć na festiwal śnieg i stwo-
rzyć wielką górę białego puchu! mBank przygotował opaski 
zbliżeniowe oraz karty płatnicze z grafiką festiwalową. Po-
nadto mBank zorganizuje depozyt na polu. Allegro już po 
raz dziesiąty będzie obecne na festiwalu. Oprócz wielkiego 
koła, które będzie w tym roku po raz pierwszy dostępne po 
zmroku, będzie również strefa chillout’u. Całość zorgani-
zowana będzie pod hasłem „Dotknij technologii z Allegro”. 
Będą kursować również popularne pomarańczowe „ogór-
ki”, które będą przewozić chętnych z dworca PKP na miej-
sce festiwalu. Coca-cola pochwaliła się nowym projektem 
limitowanej edycji puszki, którą będzie można zdobyć pod-
czas festiwalu jak również w wybranych sklepach w okolicy.
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SPIS TREŚCI NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej, pomiędzy Starostą Gorzowskim 
Małgorzatą Domagałą a Burmistrzem Kostrzyna nad Odrą 
Andrzejem Kuntem zawarte zostało Porozumienie na mocy 
którego – od 4 stycznia 2016 roku w Kostrzynie nad Odrą 
funkcjonuje biuro nieodpłatnej pomocy prawnej. Biuro jest 
czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9-13 
w Kręgielni ( I piętro), ul.Fabryczna 5.
Z bezpłatnej porady prawnej mogą korzystać osoby, któ-
rym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o po-
moc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby 
do 26 roku życia, seniorzy po 65 roku życia, kombatanci, 
weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kobiety w ciąży 
oraz osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof 
naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji 
zagrożenia lub poniosły straty.
Pomoc prawna nie może dotyczyć spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego 
oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

KOSTRZYŃSKA KOPERTA ŻYCIA 
Koperta Życia przeznaczona jest dla lekarzy i ratowników 
pogotowia wezwanych na interwencję w domu chorego. 
Stanowi ona nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej ak-
cji ratującej życie.  Koperta zawiera najważniejsze infor-
macje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach 
na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w 
tym nr PESEL- czyli  informacjami niezbędnymi podczas 
przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udziela-
nia pomocy medycznej. Kartę informacyjną E.M.I.  wypeł-
nia zainteresowana osoba i potwierdza ją lekarz. Koperta 
z  informacjami powinna być przechowywana w lodówce, 
która jest prawie w każdym domu lub w kuchennej szafce, 
czy innym łatwo dostępnym miejscu oznaczonym specjalną 
naklejką.  Decyzję o wprowadzeniu Kopert Życia dla osób 
starszych - po 65 roku życia, osób samotnych i przewlekle 
chorych podjął burmistrz dr Andrzej Kunt. Pierwsze Ko-
perty Życia trafiły do mieszkańców 6 grudnia 2017 roku. 
Kopertę życia można odebrać we wszystkich przychod-
niach lekarzy rodzinnych i w Urzędzie Miasta pokój nr 52.

KOSTRZYŃSKA
KARTA DUŻEJ RODZINY

Programem „Karta Dużej Rodziny – promocja, rozwój i 
ochrona rodzin wielodzietnych w Kostrzynie nad Odrą”, 
czyli KOSTRZYŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY, obję-
tych jest ok. 150 dzieci i ich opiekunów prawnych. KDR 
wydawana jest w Urzędzie Miasta od 1 stycznia 2015 roku. 
Pierwszym partnerem Kostrzyńskiej Karty Dużej Rodziny 
(poza jednostkami organizacyjnymi miasta) jest Pani Jo-
anna Bojanowska prowadząca Niepubliczne Przedszkole 
„Mali Europejczycy”. To pierwsza kostrzyńska instytucja, 
która uzyskała tytuł Instytucji Przyjaznej Rodzinie.  Zachę-
camy kostrzyńskich przedsiębiorców do aktywnego udzia-
łu w programie. Każdy kostrzyński przedsiębiorca może 
zaproponować rodzinom wielodzietnym ulgi i zniżki na 
oferowane przez Was produkty i usługi. Przystąpienie do 
Programu jest bardzo proste – wystarczy złożyć wniosek o 
przystąpienie  do programu. Z każdym podmiotem, który 
przystąpi do programu zostanie zawarte porozumienie o 
współpracy. Deklarując przystąpienie do programu, zyska-
ją Państwo miano Instytucji Przyjaznej Rodzinie, szczycąc 
się prorodzinną marką. Dodatkowym atutem przyłączenia 
się do programu będzie promocja poprzez zamieszczanie 
na miejskiej stronie www.kostrzyn.pl informacji o Państwa 
działalności. We wszelkich kwestiach, dotyczących dekla-
racji przystąpienia do programu oraz propozycji ulg mogą 

Państwo kontaktować się z pracownikami Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Opieki Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, tel. 
95 727 81 57, e – mail: rodzina@kostrzyn.um.gov.pl. Posia-
daczom KDR Miasto zapewnia np.
• bilety rodzinne na imprezy kulturalne, koncerty i inne 

wydarzenia ze zniżką 50 %,
• ulgę w opłatach za korzystanie z zajęć w zespołach i 

klubach KCK w wysokości 50 %,
• bezpłatne rodzinne bilety na koncerty organizowane w 

Amfiteatrze – dla 10 rodzin jednorazowo,
• zniżkę w wysokości 50 % za pobyt na polsko – nie-

mieckich obozach młodzieżowych organizowanych ze 
wsparciem środków Polsko – Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży oraz 

• bezpłatny wstęp do Muzeum Twierdzy oraz na imprezy 
sportowo – rekreacyjne organizowane przez MOSiR.

BEZPŁATNE
BILETY NA AUTOBUSY 

 Decyzją burmistrza dr Andrzeja Kunta z dniem 1 listopada 
2017 roku na kostrzyńskie ulice powróciła miejska komuni-
kacja publiczna, która funkcjonuje w dni powszednie oraz 
w niedziele i święta. Na mocy uchwały nr XXXII/256/17 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 
2017 roku do korzystania z przejazdów bezpłatnych upraw-
nieni są:
1. inwalidzi I grupy i osoby o znacznym stopniu niepeł-

nosprawności oraz ich pełnoletni opiekun wskazany w 
trakcie przejazdu

2. osoby niewidome oraz ociemniałe i ich przewodnik- 
osoba, która ukończyła 13 lat wskazana w trakcie prze-
jazdu lub pies przewodnik

3. dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 25 roku 
życia ich pełnoletni opiekun wskazany w trakcie prze-
jazdu od miejsca zamieszkania lub pobytu do przed-
szkola. Szkoły, domu pomocy społecznej zakładu opie-
ki zdrowotne, poradni psychologiczno pedagogicznej i 
z powrotem

4. osoby, które ukończyły 70 rok życia
5. dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej.
Bezpłatne bilety na przejazd komunikacją miejską wydawa-
ne są w Urzędzie Miasta, biuro nr 33, I piętro tel.957278121.

MIEJSKA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
KLUB ABSTYNENTA „LIBRA”

UL. KOŚCIUSZKI 3
Posiedzenia Komisji odbywają się w ostatni wtorek miesią-
ca o godzinie 10.00. W każdy czwartek, w godzinach 16.00-
18.00, dyżur pełni jeden z członków Komisji.
W Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Niepodległości 17 
bezpłatnych porad udziela prawnik, który przyjmuje inte-
resantów w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzi-
nach 13.00-15.00.
„Nigdy nie jest za późno, ani nigdy nie jest za wcześnie by 
być osobą, którą chcesz być.”
W tych miejscach uzyskasz pomoc:

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Graniczna 2, Kostrzyn nad Odrą; tel. 95 727 81 58
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 17, Kostrzyn nad Odrą; tel. 95 752 30 33
Poradnia Leczenia Uzależnień „Nowy Dworek”

ul. Wyszyńskiego 23, Kostrzyn nad Odrą; tel. 95 728 46 59
Klub Abstynenta „Libra”

ul. Kościuszki 3, Kostrzyn nad Odrą; tel. 605 582 328
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RADNI BYLI JEDNOGŁOŚNI
Przed głosowaniem burmistrz oraz skarbnik Mirella Ławoń-
ska przedstawili radnym analizę budżetu z 2017 r. ze szcze-
gółowymi wyliczeniami dotyczącymi dochodów i wydatków, 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a prze-
wodniczący komisji rewizyjnej Rady Miasta Leszek Naumo-
wicz zapoznał radnych z pozytywną opinią komisji. Wszyscy 
byli na tak! Udzielając absolutorium radni nie wnieśli zastrze-
żeń do prowadzonej przez burmistrza polityki finansowej 
Miasta. Po przyjęciu przez radnych uchwały nr XL/316/2018 
na sali rozległy się gromkie brawa przybyłych na tę część sesji 
mieszkańców i kierowników jednostek Miasta. 

JAKI TO BYŁ BUDŻET?
Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą został uchwalony 22 
grudnia 2016 roku i podlegał ciągłym zmianom w trakcie 
roku, dzięki czemu udało się m.in. uniknąć zaciągnięcia 
kredytu. Ostatecznie dochody budżetowe osiągnęły poziom 
88.544.200,03 zł. Na tę kwotę składały się m.in. dochody z naj-
mu mieszkań, sprzedaży gruntów, podatki od osób prawnych 
i fizycznych, dotacje celowe oraz dotacje i subwencje. Wydat-
ki budżetowe natomiast zamknęły się kwotą 88.401.702,23 
zł. W zakresie zadań własnych objęto finansowaniem: go-
spodarkę komunalną i mieszkaniową, szkolnictwo przed-
szkolne, podstawowe i gimnazjalne, administrację, opiekę 
społeczną, placówki upowszechniania kultury i sportu. Nie 
brakowało również inwestycji, które stanowiły 13,6% wydat-
ków, co stanowiło blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z 
rokiem ubiegłym. Jak łatwo zauważyć, w roku 2017 udało się 
osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 142.497,30 zł!

INWESTYCJE, INWESTYCJE

Rok 2017 był rokiem inwestycji drogowych – mówił An-
drzej Kunt omawiając inwestycje. Przypomnijmy, że to rok 
temu całkowicie przebudowano ul. Kościuszki (współfi-
nansowanie z budżetu Państwa), ul. Jagiellońską czy ul. 
Narutowicza (inwestycja współfinansowana przez Powiat 
Gorzowski). Budowano też drogi na Osiedlu Południe, 

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM

Andrzej Kunt burmistrz Kostrzyna nad Odrą i Adam Ja-
skulski wójt Świdnicy, docenieni przez organizatorów 
Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów „Samo-
rządowa Marka Roku”. Najlepszy burmistrz 10-lecia, to ty-
tuł który trafił do Kostrzyna.  To dla mnie wielki zaszczyt, 
że w najpiękniejszym regionie  w Polsce mamy najlepszych 
samorządowców. Tworzymy zgraną drużynę – podkreślała 
Marszałek Województwa Lubuskiego Anna Elżbieta Polak 
podczas Sesji Sejmiku Wojewódzkiego, która odbywała się 
18 lipca br. w Zielonej Górze. Na Sesję zaproszony został 
burmistrz Andrzej Kunt.  - Te tytuły, to najlepszy dowód na 
to, że współpracując można osiągnąć więcej. Z burmistrzem 
Kostrzyna, działamy wspólnie przy organizacji jednego z 
największych festiwali muzycznych świata. Ta współpraca 
się układa, razem możemy sięgać gwiazd. Gratuluję i cieszę 
się, że właśnie w Lubuskiem pracują najlepsi samorządowcy 
w kraju – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, gratulu-
jąc tytułu burmistrzowi Kostrzyna nad Odrą.
Najlepszy burmistrz 10-lecia, Andrzej Kunt odbierając gra-
tulacje podkreślił, że samorządowcy powinni tworzyć jed-
ną drużynę i grać do jednej bramki. – W ubiegłym roku 
razem z Panią marszałek gościliśmy w Warszawie. Podczas 
ważnej debaty dyskutowano na temat tego, kim jest lider? 
Lider, to ktoś kto potrafi zbudować zespół ludzi, którzy do-
brze wykonują pracę. My samorządowcy w województwie 
lubuskim potrafimy to robić – zaznaczył.
Wójt Świdnicy Adam Jaskulski ze względu na obowiązki służ-
bowe nie był obecny podczas sesji Sejmiku Województwa.
Przypomnijmy: Wielka gala POLSKA PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚĆ, podczas której nagrodzono lubuskich samorządow-
ców odbyła się 22 czerwca br. w Warszawie. Gmina Świdnica 
uzyskała tytuł „Gmina 10-lecia” oraz Złotą Statuetkę Orła 
Polskiego Samorządu. Miasto Kostrzyn nad Odrą także 
uzyskało tytuł i statuetkę. Nagrody przyznawane są za inno-
wacyjne i prorozwojowe działania inwestycyjne oraz pozy-
skiwanie środków zewnętrznych w zakresie ochrony środo-
wiska, działań proekologicznych, infrastruktury technicznej 
a także edukacji, kultury i sportu, polityki prorodzinnej. 

www.lubuskie.pl
fot. Krzysztof Kubasiewicz

Podczas XL sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą radni rozpatrywali sprawozdanie finansowe 
burmistrza za 2017 rok. Jednogłośnie udzielili również absolutorium, stwierdzając w ten spo-
sób prawidłowość prowadzenia polityki finansowej miasta przez burmistrza Andrzeja Kunta.

ul. Świerkowej czy na Osiedlu Drzewice. Miasto kontynu-
owało również remonty w placówkach oświatowych: re-
montu doczekała się instalacja elektryczna w SP2, dach w 
SP3, stołówka w SP4 czy sale w Przedszkolu Miejskim Nr 4. 
Rok 2017 był także tym, w którym zakończono inwestycję 
pn.  przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku bibliote-
ki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Rozpoczęto też inwestycje, któ-
re obecnie trwają: budowa basenu pływackiego dla dzieci, 
hali sportowej przy SP1, przebudowy Willi Wagenera czy 
rozbudowa bazy sportowej. Tych większych i mniejszych 
inwestycji było znacznie więcej, a wiele z nich omawialiśmy 
na bieżąco na łamach „Samorządnego Kostrzyna”.

ABSOLUTORIUM PO RAZ 16

Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad 
Odrą było 16-tym sprawozdaniem składanym przez An-
drzeja Kunta przed organem uchwałodawczym - Radą 
Miasta Kostrzyn nad Odrą. Za pracę w  2017 roku bur-
mistrz dziękował szefom i pracownikom Urzędu Miasta, 
szkół i  przedszkoli, instytucjom kultury i sportu, a  tak-
że miejskich spółek: MZK i KTBS. Andrzej Kunt zawsze 
podkreśla, że ceni sobie pracę zespołową, drużynową jak 
podczas trwającego niedawno Mundialu. Radny Jaszcz 
nawiązując do słów Andrzeja Kunta powiedział „repre-
zentacja Polski nas zawiodła, Pan Burmistrz wygrał kolej-
ny mecz. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!”

LUBUSCY
SAMORZĄDOWCY

NAJLEPSI
W POLSCE
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Na oferty oczekujemy do 17 sierpnia br. O godzinie 10:00 
w Urzędzie Miasta odbędzie się otwarcie ofert złożonych w 
przetargu. Trzymajmy kciuki, by ofert było jak najwięcej.
Przypominamy, że budowa krytej pływalni była przedmio-
tem konsultacji społecznych, w ramach których w dniu  27 
lutego br. mieszkańcy miasta spotkali się z burmistrzem 
Andrzejem Kuntem i kierownikiem zespołu projektowego 
naszej pływalni  Dawidem Mołdrzykiem.. Na „kręgielnię” 
przyszło wówczas ponad 50 osób. Wprowadzeniem do te-
matu było krótkie wystąpienie A. Kunta, w którym bur-
mistrz podkreślił, że budowa basenu w naszym mieście 
nie jest dziełem przypadku „jesteśmy przygotowani do 
budowy i utrzymania basenu, mamy wszystko dokładnie 
policzone i dziś wykluczam myśl, że basenu nie będzie. 
Mamy podsumowaną niemal 10-letnią pracę którą trze-
ba było wykonać dla rozwoju miasta, pracę której efektem 
jest dziś decyzja – budujemy basen, bo właśnie teraz, po 
wykonaniu koniecznych inwestycji w rozwój miasta jest 
właściwy czas na budowę basenu właśnie jako efektu tego 
rozwoju”. Zebrani obejrzeli również film nagrany w Parku 
Miejskim podczas Pikniku Majowego 2016, noszący tytuł 
„Kostrzyn: marzenia, zalety, wady i oczekiwania”. Pan Da-
wid Mołdrzyk koordynator projektu przedstawiając pro-
jekt kostrzyńskiej pływalni krytej powiedział m.in. „basen 
projektowałem zgodnie z możliwościami finansami (koszt 
ok. 16 mln). Będzie to tradycyjna sprawdzona konstrukcja 
powszechnie stosowana, zgodna a nawet wyprzedzająca 
normy FINA ( Światowa Federacja Pływacka), wyposażo-
na w elementy baterii słonecznych dla pozyskania ener-
gii elektrycznej dla całego basenu. Zakładam, że projekt 
powinien być realizowany nie krócej niż 2 lata, bo takie 

BUDUJEMY BASEN!

Dokładnie 19 lipca 2018 roku burmistrz Andrzej Kunt podpisał Ogłoszenie nr 591723-N-2018 - 
przetarg nieograniczony na realizację zadania „Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą”! 
Inwestorem zadania jest Miasto Kostrzyn nad Odrą. Przedmiotem zamówienia są roboty bu-
dowlane obejmujące m.in. budowę hali basenowej przy ul. Fabrycznej o powierzchni użytkowej 
obiektu 3.990,08 m², kubaturze 26.804,22 m³ wyposażoną w basen główny 6 torowy o wymiarach 
15,50 m x 25,05 m o powierzchni 388,28 m² w konstrukcji niecki stalowej, basen do nauki pły-
wania wraz z basenem rekreacyjnym ze zjeżdżalnią o powierzchni ok. 238 m², basen dla dzieci o 
powierzchni ok. 42 m², wraz z widownią na antresoli, strefą saun, częścią szatniowo – sanitarną 
z wyposażeniem, zapleczem socjalnym, częścią administracyjną, instalacjami wodno-kanaliza-
cyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, fotowoltaiczną, teletechniczną, zagospodarowaniem 
terenu, budową ogrodzenia, bram wjazdowych, małą architekturą i robotami porządkowymi.

są wymogi technologiczne i czynniki techniczne. Zapro-
jektowaliśmy basen wielofunkcyjny- w części ogólnej 
będzie otwarte lobby do odpoczynku po aktywnościach 
fizycznych i jako miejsce oczekiwania np. rodziców na 
dzieci. Z części ogólnej w górę wchodzi się na 50-osobo-
wą widownię  która z wyniesioną na 2 m szklaną barierą 
ochronną zapewni, że będzie tu temperatura 22 °C. Za-
kres funkcjonalny basenu to: 3 misy basenowe: 25 metro-
wy basen główny z 6 torami, basen do nauki pływania z 3 
torami i część rekreacyjna z 2 zjeżdżalniami  oraz wypły-
cony  brodzik dla dzieci. W dnie basenu zaprojektowane 
są skrzynie regulujące dno jako miejsce do wodnego aero-
bicku i ćwiczeń dla seniorów. Na basenie będzie również 
możliwość gry w piłkę wodną dla dzieci i dorosłych. W 
ramach pytań do projektanta głos zabierali mieszkańcy: 
pan Jerzy Wanat, pani Krystyna Ludka-Orzechowicz, pan 
Tadeusz Łysiak, pan Marcin Kleczkowski, pani Bogusława 
Strojnowska, pan Jerzy Szabłowski i pani Krystyna Bu-
dzińska. Wszystkie uwagi i wnioski były na bieżąco wyja-
śniane przez D.Mołdrzyka i  A.Kunta, a dzisiaj już wiemy, 
że wnioski zostały uwzględnione w ostatecznym projekcie. 
Faktem jest, że przetarg nieograniczony na budowę krytej 
pływalni został już ogłoszony. Jego pierwsze rezultaty jak 
np. liczbę złożonych ofert i za jaką kwotę oferenci propo-
nują budowę basenu, będziemy znali już 17 sierpnia br. Na 
bieżąco będziemy Państwa informować, a na miejskiej stro-
nie utworzymy specjalną zakładkę na której systematycznie 
będziemy dzielić się z mieszkańcami bieżącymi informacja-
mi. Z całą pewnością budowa basenu będzie największą in-
westycją jaką realizowaliśmy i będziemy realizować w ciągu 
ostatnich i przyszłych dziesięcioleci. 

Kostrzyn nad Odrą, wg danych GUS na 31.12.2017 r., liczy 
17. 918 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 
49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców 
wzrosła o 4,6%. Średni wiek mieszkańców to 39,8 lat i jest 
nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców 
województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od 
średniego wieku mieszkańców Polski. To cieszy, ale obok 
młodych osób mamy też znaczną  grupę mieszkańców w 
wieku poprodukcyjnym, to prawie 19 %  ogółu. 
Większość z tych osób  stanowią osoby  starsze, niepełno-
sprawne, długotrwale chore, w tym samotne, które  ko-
rzystają z różnych form pomocy finansowej  i  rzeczowej, 
ponadto objęte są pracą socjalną oraz pomocą usługową. 
Jednak, gdy osoba traci pełną samodzielność w funkcjono-
waniu w środowisku, a rodzina nie jest w stanie zapewnić 
opieki,  konieczna jest pomoc Miasta i umieszczenie ta-
kiej osoby w Domu Pomocy Społecznej zapewniającej ca-
łodobową opiekę.  Jest to najdroższa forma pomocy, gdyż 
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
umieszczanej, jest zobowiązana do partycypacji  w kosztach 
pobytu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 do zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do 
domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za po-
byt mieszkańca w tym domu. Obciążenia gminy stanowią 
różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania mieszkań-
ca a opłatą przez niego wniesioną oraz opłatą uiszczoną 
przez osoby bliskie. Analizy Ośrodka Pomocy Społecznej 
wskazują na tendencje rosnącą jeśli chodzi o liczbę osób 
kierowanych do  DPS jak i ponoszone przez Miasto Ko-
strzyn nad Odrą koszty związane z pobytem tych osób w 
Domach Pomocy Społecznej. 

Jeśli nie DPS, to co?
Na przykład Dom Dziennego Pobytu, który  decyzją bur-
mistrza A.Kunta wznawia działalność w naszym mieście od 
3 września br. Przypomnijmy, że DDP dla osób starszych 
( po 60 roku życia) będzie się mieścił w Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Placówka będzie funkcjonować od poniedział-
ku do piątku. Dom będzie dysponował 15 miejscami dla se-
niorów, którzy będą mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć 
edukacyjnych, prozdrowotnych, rekreacyjnych, kultural-
nych, rękodzielniczych, kulinarnych.
Uczestnicy DDP będą mogli korzystać z posiłków. Pobyt w 
Domu będzie częściowo odpłatny. Szczegółowe informacje 
odnośnie DDP udzielane są w Osrodku Pomocy Społecznej 
w godzinach od 7 – 15 lub pod nr tel. 957523033. 
Inną formą wsparcia dla osoby gorzej radzącej sobie z co-
dziennymi czynnościami są tzw. usługi opiekuńcze, czyli 
pomoc w takich sprawach, jak mycie, ubieranie, sprzątanie, 
robienie zakupów, załatwianie spraw w urzędach itd. Warto 
o tego rodzaju usługi zapytać w najbliższym OPS-ie. Są one, 
niestety, płatne, chyba że dochód naszego seniora nie prze-
kracza kryterium dochodowego. Podobnie jak w poprzed-
nich przypadkach, tak i tu trzeba do OPS-u dostarczyć 
zaświadczenie od lekarza, że taka pomoc jest niezbędna, 
oraz odcinek renty czy emerytury. Do domu przyjdzie też 
pracownik ośrodka, by na miejscu dowiedzieć się, jak nasz 
senior radzi sobie w codziennym życiu.

KOSTRZYN DBA O SENIORÓW
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Mimo okresu urlopowego Referat Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą nie zwalnia ani na chwilę. To właśnie w lipcu ruszy 
długo oczekiwana przebudowa ul. Jana Pawła II, budowa szatni przy kostrzyńskim MOSiR czy szereg innych inwestycji  o których piszemy poniżej.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w 
Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) realizo-
wany jest przy pomocy międzynarodowych 
instytucji finansowych, w tym Międzynaro-
dowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazy-
wanego również Bankiem Światowym) oraz 
Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy 
wsparciu środków z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Celem Projektu jest podniesienie poziomu 
ochrony przeciwpowodziowej dla ludności 
mieszkającej na wybranych terenach do-
rzecza Odry i dorzecza Górnej Wisły oraz 
wzmocnienie instytucjonalne administracji 
rządowej w zakresie zapewnienia skutecz-
niejszej ochrony przed powodziami letnimi 
i zimowymi oraz powodziami gwałtownymi. 
W ramach Komponentu 1 realizowane będą 
prace na Odrze polegające na budowie, prze-
budowie i modernizacji zabudowy regula-
cyjnej tj. ostróg, tam podłużnych i opasek 
brzegowych na łącznej długości 54,4 km w 
tym w okolicach Kostrzyna nad Odrą na 
długości około 1,2 km. Planowane prace 
umożliwią samoistne pogłębienie się rzeki 
i tym samym zagwarantują możliwość sku-
tecznego prowadzenia akcji lodołamania 

ODRA BĘDZIE BEZPIECZNIEJSZA
poprzez zagwarantowanie wymaganych głę-
bokości dla pracy lodołamaczy.
Aktualnie prowadzone prace projektowe re-
alizowane są w oparciu o zapisy Aktualizacji 
koncepcji regulacji cieku Odry granicznej 
oraz Umowy między Rządem Rzeczpospo-
litej Polskiej a Rządem Republiki Federal-
nej Niemiec, o wspólnej poprawie sytuacji 
na drogach wodnych na pograniczu pol-
sko-niemieckim. Równolegle do prac pro-
jektowych prowadzone są prace związane z 
uzyskaniem decyzji środowiskowej. Prace 
budowlane planowane są na lata 2019-2021. 
Zamawiającym jest PGW WP Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

LATO PEŁNE INWESTYCJI
BUDOWA
UL. ŁÓDZKIEJ
Ruszyła budowa ul. Łódzkiej wraz z ka-
nalizacją deszczową w ul. Południowej, 
która swym zakresem obejmuje wykona-
nie nawierzchni jezdni z kostki brukowej 
betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 
2.139,00 m2 na podbudowie z kruszywa 
łamanego, chodniki z kostki brukowej 
betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm 
o powierzchni 1123,00 m2 na podbudo-
wie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki 
brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 
8 cm o powierzchni 86,00 m2 na podbu-
dowie z kruszywa łamanego, budowa ka-
nalizacji deszczowej, regulacja pionowa 
studzienek urządzeń podziemnych, mon-
taż oznakowania drogowego, zagospoda-
rowanie terenów zieleni. Prace budowlane 
wykonuje FIRMA TERBUD z Kostrzyna 
nad Odrą. Kwota wykonania zadania wy-
nosi 798.341,09 zł brutto. Termin zakoń-
czenia prac ustalono na 14.09.2018 r.

REMONT
UL. JANA PAWŁA II

5 lipca br. w Lubuskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Gorzowie Wlkp. Burmistrz 
Miasta Andrzej Kunt wspólnie z Skarbnik 
Miasta Mirellą Ławońską podpisali umo-
wę z Wojewodą Lubuskim o dofinanso-
wanie zadania realizowanego w ramach 
„Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogo-
wej”. Dofinansowanie w 2018 roku otrzy-
ma 18 zadań (lista podstawowa), w tym 
Miasto Kostrzyn nad Odrą! W ramach 
naboru do LUW wpłynęło 79 wniosków 
o dofinansowanie zadań na kwotę dotacji 
107.230.211 zł. Dzięki dofinansowaniu, o 
które Miasto się ubiegało remontowany 
będzie fragment drogi Jana Pawła II od 
ulicy Chopina do przejazdu kolejowego 
obok szpitala. Inwestycja obejmuje wyko-
nanie przebudowy drogi jednojezdniowej 
dwupasmowej o długości 620 m i szero-
kości pasów ruchu 3,5 m każdy. Chodnik 
i ścieżka rowerowa zostały zaprojekto-
wane na całej długości drogi. Całkowi-
ta wartość zadania to 2,6 mln zł, dofi-
nansowanie to kwota 1.589.526 złotych. 
Nowa droga będzie cieszyć kostrzynian 
jeszcze w tym roku – planujemy zakoń-
czenie inwestycji 25 listopada 2018 roku. 
W związku z planowanym remontem ul. 
Jana Pawła II (odcinek od ul. Chopina do 
ul. Narutowicza), wprowadzona została 
od 12 lipca zmiana w organizacji ruchu. 
Przebudowywany fragment jezdni będzie 
zamknięty dla ruchu, objazd prowadzi 
przez ul. Narutowicza, Drzewicką a na-
stępnie ul. Główną z powrotem na ul. Jana 
Pawła II. Planowany termin przywrócenia 
organizacji ruchu to 31.10.2018 r.

PRZEBUDOWA
DRÓG MIEJSKICH
Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie 
robót związanych z budową nawierzchni 
z  prefabrykowanych  betonowych płyt 
wielkowymiarowych typu PDTP w ra-
mach wykonania przebudowy dróg miej-
skich (ul. Willowa, ul. Jana Pawła II, ul. 
Jana Karskiego) w Kostrzynie nad Odrą. 

BĘDĄ NOWE
SZATNIE
Przekazano plac budowy pod rozbudowę 
Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Kostrzynie nad Odrą o zespół szatni 
dla zawodników tj. budynku jednokon-
dygnacyjnego    o powierzchni użytkowej 
53,11 m2, kubaturze 321 m3 wraz z insta-
lacjami: wodno - kanalizacyjną, grzewczą, 
wentylacyjną, elektryczną oraz dostawą 
elementów wyposażenia szatni. Prace bu-

dowlane wykonuje firma IKAA z Kostrzy-
na nad Odrą. Kwota wykonania zadania 
wynosi 288.125,03 zł brutto. Termin za-
kończenia prac ustalono na 31.10.2018 r.

TRWA BUDOWA
ŻŁOBKA
W krótkim czasie możemy obserwować 
dynamiczny postęp prac na terenie budo-
wy żłobka. Obiekt został już docieplony, 
na budynku jest dach, wstawione są już też 
okna i drzwi, montowana będzie instalacja 
elektryczna i sanitarna wewnątrz obiektu. 
Przewidywany termin oddania ustalono 
na 30 listopada 2018 roku. W związku z 
małą ilością odpowiedzi na konkurs na 
nazwę miejskiego żłobka, konkurs zosta-
je nierozstrzygnięty, a możliwość nadania 
nazwy pozostanie dla rodziców dzieci, 
które będą do tego żłobka uczęszczać.

KOLUMBARIUM
JUŻ GOTOWE

Dobiegły końca prace związane z budo-

wą Kolumbarium na cmentarzu komu-
nalnym w Kostrzynie nad Odrą. Cztery 
mury, każdy z dwudziestoma niszami. 
Każda z nisz jest zamknięta granitową 
płytą. Rusza proces sprzedaży miejsc w 
Kolumbarium. Koszt wykupienia niszy na 
okres 20 lat to 1600 zł brutto. 

POWSTAJE
NOWY ZIELENIEC
Trwają prace związane z realizacją za-
dania pn.: Zagospodarowanie terenu 
skweru u zbiegu ulic Solidarności, Jana 
Pawła II i Orła Białego w Kostrzynie nad 
Odrą - labirynt, w ramach projektu pn.: 
Poprawa jakości środowiska miejskiego 
poprzez renowację i rozwój wybranych 
terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Ko-
strzynie nad Odrą i Dębnie, dofinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020, 
działanie 2.5, oś priorytetowa II. Otwar-
cie ofert odbyło się 10.05.2018 r. Zakres 
robót przewidzianych do wykonania 
obejmuje wykonanie rzeźby kinetycz-
nej, paneli dekoracyjnych, wykonanie 
nawierzchni w centralnej części skweru 
inkrustowanymi betonowymi płytami z 
efektem labiryntu, wykonanie dojść do 
skweru o nawierzchni z kostki brukowej, 
wykonanie trawników, nasadzeń pnączy 
i krzewów oraz ustawienie ławek i koszy 
na śmieci. W postępowaniu wpłynęła 
1 oferta złożona przez Firmę „Terbud” 
Czesław Kotliński z Kostrzyna nad Odrą 
w cenie 298.892,95 zł 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

Szanowni Państwo,

do wyborów samorządowych w roku 2014 startowałam 
z Komitetem Wyborczym Wyborców Andrzeja Kunta. 
I to dzięki głosom Mieszkańców z Okręgu Wyborczego 
nr5 obejmującego ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława 
Chrobrego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, 
Targowej zostałam po raz kolejny wybrana Radną Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odra. Mieszkańcy często pytają 
mnie o zasady przydziału mieszkań w naszym mieście i 
korzystając z okazji chciałabym to wyjaśnić na łamach 
„Samorządnego Kostrzyna”.

Praca w radzie miejskiej  wymaga zaangażowania i 
czasu, ponieważ radni są zobligowani ustawą o Samo-
rządzie Gminnym do aktywnej pracy w posiedzeniach 
Rady, jej Komisjach oraz  reprezentowania miasta Ko-
strzyn nad Odrą i jego Mieszkańców. Ja dodatkowo peł-
nię funkcję Przewodniczącej Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej oraz biorę czynny udział w posiedzeniach 
Komisji Spraw Społecznych  Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą, której jestem członkiem.

Skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej jest 5 osobo-
wy, w tym 3 radnych, pracownik Urzędu Miasta i pra-
cownik z Ośrodka Pomocy Społecznej. Działa ona na 
podstawie regulaminu zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, który to regulamin dokład-
nie precyzuje zasady przydziału lokali mieszkalnych. 
Aby to zadanie realizować na każdy rok Komisja przy-
gotowuje listy:
• osób uprawnionych do przydziału mieszkań ko-

munalnych;
• osób uprawnionych do przydziału mieszkań so-

cjalnych;
• osób uprawnionych do zamiany lokali;
• osób do przydziału lokali zamiennych;
• osób oczekujących na wykonanie wyroków eks-

misyjnych;

• osób oczekujących na przydział pomieszczeń 
tymczasowych.

Jednym ze sposobów realizacji naszych zadań jest bez-
pośredni kontakt z osobami zainteresowanymi. Komisja 
na posiedzeniach przyjmuje więc Mieszkańców naszego 
miasta, którzy są w trudnych warunkach mieszkanio-
wych i rodzinnych. Celem tych spotkań jest rozpo-
znanie problemu, udzielenie wyjaśnień o możliwości 
rozwiązania problemu w zakresie administracyjnym 
i lokalowym. Na naszych posiedzeniach na bieżąco są 
rozpatrywane podania, pisma i wnioski Mieszkańców 
dotyczące spraw lokalowych.

To jednak nie wszystko. Członkowie Komisji wyjeżdżają 
na wizje lokalne celem potwierdzenia warunków miesz-
kaniowych. Każdego roku wczesną wiosną odbywamy 
wiele posiedzeń, aby przygotować rzetelnie materiały z 
opiniami i wykazami list osobowych do przydziału lo-
kali mieszkalnych, które są przedkładane Burmistrzowi 
Miasta Kostrzyn nad Odrą  do podpisania.

Drodzy Państwo, praca w Społecznej  Komisji Mieszkanio-
wej jest trudna, pełna emocji życiowych dla wielu Miesz-
kańców. Dużo problemów nie można załatwić szybko i tak 
jakby chcieli tego zainteresowani, choćby z powodu braku 
lokali. Praca w Komisji wymaga cierpliwości, zrozumie-
nia i szacunku dla Mieszkańców. Dla członków Komisji 
największą nagrodą jest uśmiech, dobre słowo i poczucie, 
że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby dany pro-
blem rozwiązać. Tak jak wspomniałam, praca w Komisji 
ma charakter społeczny ale satysfakcja z faktu pomagania 
innym jest dla mnie największą nagrodą.

Bożena Gęzikiewicz
Radna Miasta Kostrzyn nad Odrą

WAŻNA INFORMACJA
DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. 
Przypomina o obowiązku zgłaszania do Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii w Gorzowie Wlkp. 
Przy ul. Żwirowej 9, nr tel. 95 720 20 72, wszystkich 
upadków bydła, owiec i kóz – zgłoszenia można 
dokonać osobiście lub telefonicznie oraz zamiaru 
przeprowadzenia uboju na użytek własny cieląt, 
owiec i kóz – tylko osobiście w siedzibie inspektora-
tu, ze względu na konieczność złożenia pisemnego 
oświadczenia o zagospodarowniu SRM (odpadów 
szczególnego ryzyka) oraz świń – możliwe zgłosze-
nia telefoniczne. Więcej informacji na ogłoszeniu 
wywieszonym na tablicy w Urzędzie Miasta.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 sierp-
nia 2018 r. można składać wniosek o przy-
znanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i 
młodzieży.
O stypendium Burmistrza Miasta za wyniki 
w nauce lub sporcie mogą ubiegać się ucznio-
wie szkół podstawowych – klasy IV - VIII, 
oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponad-
podstawowych.
Wnioski o przyznanie stypendium można skła-
dać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2.
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„POL AND ROCK FESTIVAL”
Z PERSPEKTYWY

POWIATU GORZOWSKIEGO

W całym Powiecie Gorzowskim „Pol and Rock Festival” jest 
pewnie tak samo wyczekiwany, jak w będącym jego ważną 
częścią Kostrzynie nad Odrą. Z opinii wielu radnych naszego 
powiatu mieszkańcy okolicznych miejscowości nie mogą się 
już doczekać koncertów i wspaniałej atmosfery, jakie towa-
rzyszą największej imprezie masowej w Europie. Kostrzyn 
nad Odrą w tym momencie zmienia się z kilkunastotysięcz-
nego małego, spokojnego, przemysłowego miasta w kilku-
settysięczną kulturalną metropolię. Do miasta przyjeżdżają 
młodzi i nieco starsi ludzie z całej Europy. O ile często nie 
wiedzą dokładnie, gdzie ulokowane jest to spokojne miasto, 
o tyle dokładnie wiedzą do jakiej miejscowości trzeba kupić 
bilet, żeby wspólnie z tysiącami innych ludzi przez kilka dni 
zapomnieć o wszystkich problemach dnia codziennego. 
Zorganizowanie takiej imprezy jest jednak wielkim przedsię-
wzięciem logistycznym, które wiąże się z dużą odpowiedzial-
nością ze strony służb nieodzownie związanych z jednostką 
samorządu lokalnego, którym jest powiat. Wydawałoby się, 
że wystarczy ogrodzić wielkie pole, wyznaczyć miejsca na 
zabawę i handel i wszystko inne będzie już ok. Otóż nad 
bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać muszą od-
powiednio do tego przygotowane służby, które zapewnią za-
równo organizatorom, jak i uczestnikom właściwe warunki 
do bezpiecznego spędzenia tych kilku dni w Kostrzynie nad 
Odrą. Jak to się zwykło mawiać, ktoś musi pracować, by ktoś 
inny mógł spać. Tu z pewnością nie idzie o sen, tylko o bez-
pieczeństwo zdrowia i życia. 
W dniu 11 lipca bieżącego roku w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta w Kostrzynie nad Odrą odbyło się wyjazdowe po-
siedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Go-
rzowskiego. Komisja odbyła się pod przewodnictwem pani 
Małgorzaty Domagały, Starosty Gorzowskiego a w spotkaniu 
udział wzięli: Waldemar Jedynak i Andrzej Kail, członkowie 
Komisji z ramienia Rady Powiatu Gorzowskiego, p. Krzysztof 
Kubryń I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzo-
wie Wlkp., p. Marek Kopera Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., p. Danuta Kozera, Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, p. Piotr Koczwara 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie 
Wlkp., p. Małgorzata Stankiewicz, Przedstawicielka Zarzą-
du Spółki Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą, p. Dorota 
Śliwińska Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz Wiesław Ciepiela, 
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego oraz Izabela Jan-
kowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 
Posiedzenie Komisji w Kostrzynie nad Odrą odbyło się na 
bezpośrednie zaproszenie Burmistrza Miasta, p. dr Andrze-
ja Kunta, który zaraz po otwarciu posiedzenie przez panią 
Starostę przedstawił stan zaawansowania przygotowań do 
festiwalu. W kilku słowach przypomniał zebranym, że tego-
roczny festiwal odbędzie się za zdecydowaną zgodą i apro-
batą mieszkańców, którzy w przeprowadzonym referendum 
miejskim jednoznacznie opowiedzieli się za festiwalem w 
Kostrzynie nad Odrą. Burmistrz poinformował ponadto, że 

organizator przygotował już stosowny wniosek wraz z dłu-
gą listą załączników, który złożony powinien być w Urzędzie 
Miasta oraz, że znane mu są wszelkie obowiązki nałożone 
na niego przez stosowne służby oraz administrację nasze-
go miasta. Ze swojej strony Burmistrz zapewnił zebranych, 
że udzieli im wszelkiej niezbędnej pomocy, by planowany 
festiwal odbył się nie tylko w świetnej atmosferze muzyki i 
dobrej zabawy, ale żeby był przede wszystkim bezpieczny, 
tak aby każdy jego uczestnik w zdrowiu wrócił do domu. 
Następnie o przygotowaniach mówili komendanci Policji i 
Państwowej Straży Pożarnej. W krótkich „mundurowych” 
słowach zapewnili zebranych, że zarówno Policja, jak i Straż 
Pożarna są świetnie przygotowane do zapewnienia bezpie-
czeństwa uczestnikom festiwalu. Poza Pokojowym Patrolem, 
festiwal będzie chroniony przez kilka tysięcy umunduro-
wanych funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej. Taki stan 
rzeczy pozwala uczestnikom festiwalu spokojnie oddać się 
muzyce i dobrej zabawie. Nad zdrowiem zebranych czuwały 
będą kolejne instytucje powiatowe lub w jakiś sposób z nim 
związane. Wszystkie stoiska gastronomiczne skontrolowane 
zostaną przed i w trakcie festiwalu przez Państwowy Inspek-
torat Sanitarny (SANEPID). Jedzenie dla uczestników festi-
walu powinno być przygotowywane w czystych warunkach, 
a wokół punktów sprzedaży ma panować porządek, tak by z 
festiwalu nikt nie wyjechał z zatruciem pokarmowym. Nad 
poważnymi sprawami, których miejmy nadzieję będzie bar-
dzo mało czuwać będą szpital polowy WOŚP oraz nasza ko-
strzyńska lecznica. Z informacji udzielonych przez przedsta-
wicielkę szpitala wynika, że już dzisiaj czynione są stosowne 
przygotowania do imprezy. Nie wiem, czy każdy uczestnik 
festiwalu zdaje sobie sprawę, że wszelkie budowle wznoszone 
na tej imprezie podlegają nadzorowi Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego. Pan Piotr Koczwara i jego urzęd-
nicy skrupulatnie pilnują, żeby nie doszło do zagrożenia 
życia uczestników na skutek zawalenia się którejś budowli. 
Wszelki dokumenty związane z wznoszeniem scen, namio-
tów i innych zadaszonych miejsc są dokładnie kontrolowane. 
Na naszym festiwalu staramy się wykluczyć wszystkie nie-
bezpieczeństwa jeszcze przed jego rozpoczęciem. 
Pod względem zapewnienia bezpieczeństwa służby powia-
towe są już dzisiaj gotowe do działania. policjanci i strażacy 
zjadą się z całej Polski,  Wszystkie parkingi o punkty gastro-
nomiczne będą kontrolowane przez strażaków i sanepid, a 
w śród uczestników festiwalu będzie wielu funkcjonariuszy, 
których zadaniem będzie dbać przede wszystkim o zdrowie 
jego uczestników. 
Zapraszając na kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku jeszcze przed „Pol and Rock Festival” pani Starosta 
wyraziła przekonanie, że wzorem lat ubiegłych również i ten 
festiwal będzie radosnym i bezpiecznym wydarzeniem. 

Andrzej Kail
Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Starostwa Powiatowego w Gorzowie
KWW Andrzeja Kunta, Klub Radnych Razem dla Powiatu

Kochani,
nawet pojęcia nie macie, jak nie możemy doczekać się 
naszego sierpniowego spotkania! Odliczamy dni, powoli 
nakręcamy wiadomości, dopinamy szczegóły, planujemy 
każdy element festiwalowych zdarzeń. W tym roku przy-
szedł jednak czas na ważną zmianę.
24 edycja Najpiękniejszego Festiwalu Świata nazywać się bę-
dzie „PolAndRock Festival”. Odbędzie się on w dniach 2,3,4 
sierpnia, w Polsce, w Kostrzynie nad Odrą – mówił Jerzy 
Owsiak podczas konferencji prasowej w Warszawie, w któ-
rej uczestniczył również burmistrz Kostrzyna nad Odrą. 
Skąd ta zmiana? Przez 23 lata, dzięki ogromnej życzliwo-
ści i przyjaźni organizatorów amerykańskiego Woodstock, 
korzystaliśmy z tej nazwy, konsekwentnie budując jednak 
swoją własną, niezależną wizję tego, jak nasza impreza ma 
wyglądać. Zbudowaliśmy festiwal niekomercyjny, nie nasta-
wiony na zysk, za to nastawiony na ludzi, mający wymiar 
wydarzenia społecznego i obywatelskiego. Minione 23 lata 
wyczerpały możliwość korzystania z nazwy Woodstock w 
takim wymiarze. Dziś tę sprawę przejęła komercyjna agen-
cja, która proponuje nowe zasady wykorzystania marki 
amerykańskiego festiwalu. A przecież siłą naszego spotka-
nia w Kostrzynie nad Odrą jest niezależność! Nadszedł więc 
czas na zmianę i na nową nazwę. Wróciliśmy więc całkowi-
cie swojej, autorskiej marki, do której mamy wszelkie prawa.
Kiedy w 1995 roku spotykaliśmy się po raz pierwszy na 
Przystanku Woodstock, wiedzieliśmy już, że nie chcemy 
by był to festiwal komercyjny, biletowany, który można ku-
pić. To się nigdy nie zmieni. Nasz festiwal organizujemy dla 
Was! Chcemy Wam podziękować za Wasze serca, za Waszą 
energię i Wasz najpiękniejszy sukces, jakim był miniony 26 
Finał WOŚP. Nie wygłupiamy się z żadnymi biletami czy 
chęcią wyciągania od Was kasy za każdy detal. Festiwal musi 
się utrzymać, ale w tym pomagają nam sponsorzy, którzy 
korzystają z naszej marki, ale także już na miejscu wpisują 
się w atmosferę całego spotkania. I za to wielki im szacunek.
Przybywajcie do nas w sierpniu! Znów poczujemy tę ra-
dość bycia ze sobą. Znów zostawimy na kilka dni wszelkie 
troski, problemy, zmęczenie polską codziennością. Wspól-
nie z Wami zbudujemy tak cudowny świat społeczeństwa 
obywatelskiego. Świat tolerancji, otwartości, szacunku i 
wolności.
Liczymy na Waszą pomoc. Przystanek Woodstock przez 
23 lata bardzo mocno zadomowił się na mapie europej-
skich festiwali. Pomóżcie nam, by dziś także, mimo nowej 
nazwy, wszyscy wiedzieli, że przyjeżdżają na ten sam festi-
wal, że spotkają się z ta samą publicznością, że przeżyją te 
same co każdego lata cudowne emocje.

Bądźcie z nami!

Jurek Owsiak,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy & Przyjaciele

www.polandrockfestival.pl
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W połowie lipca Urząd Miasta odwiedziła 
delegacja Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry z dy-
rektorem Panią Moniką Fabisz-Kołodzińską 
na czele. Spotkanie w Urzędzie Miasta miało 
uroczysty charakter. Poza panią dyrektor RC-
KiK z burmistrzem Andrzejem Kuntem spo-
tkali się również  Roman Klupieć - zastępca 
dyrektora ds. administracyjnych RCKiK w 
Poznaniu oraz Krzysztof Piwowarczyk - spe-
cjalista ds. promocji honorowego krwiodaw-
stwa RCKiK w Zielonej Górze. Za wieloletnią 
aktywną działalność na rzecz wspierania Ru-
chu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża Zarząd Główny PCK w 
Warszawie przyznał Medal 60-lecia Honoro-
wego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad 
Odrą dr Andrzejowi  Kuntowi.

BURMISTRZ
NA MEDAL!

RCKiK jest zaprzyjaźnione z naszym Urzę-
dem i mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą 
od wielu już lat. W ciągu roku pobór krwi w 
naszym mieście organizuje RCKiK w Zielo-
nej Górze, współpracujące stale z kostrzyń-
ską firmą TELESKOP, a Oddział Terenowy 
w Gorzowie Wlkp. z Zespołem Szkół. Raz 
w roku- zawsze na Przystanku Woodtstock- 
obecna była Regionalna Stacja Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry. Jej 
pracownicy będą również na tegorocznym 
POL’and’ ROCK w Kostrzynie nad Odrą w 
dniach  1,2,3 i 4 sierpnia i jak zawsze będą 
pobierać najcenniejszy dar jaki może dać 
człowiek, by ocalić czyjeś życie.  Wszyst-
kie osoby zainteresowane oddaniem krwi 
mogą zgłaszać się w Ambulansie RCKiK 
-  spotkajmy się w pobliżu firmy TACONIC 
przy Alei Milenijnej 14.

OGŁOSZENIE
W związku z organizowanym w dniach 01 - 05.08.2018 r. w Kostrzynie nad Odrą Fe-
stiwalem ,,Pol’and’Rock 2018” i przewidywanym przyjazdem do Kostrzyna nad Odrą 
(w ciągu 4 dni) ok. 300 000 uczestników oraz związaną z tym koniecznością zwięk-
szenia przez zakład wodociągowy produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. mając na uwadze 
zaistniałe okoliczności oraz potrzebę zapewnienia wody o właściwej jakości mikrobio-
logicznej, zobowiązuje do:
1. prowadzenia bieżącej ciągłej dezynfekcji wody podawanej do sieci,
2. utrzymywania poziomu chloru wolnego w sieci w zakresie do 0,3 mg/l,
3. codziennego odnotowywania w rejestrze poziomu chloru wolnego w wodzie, 

w terminie od 25.07.2018 r. do 06.08.2018 r.
Wprowadzenie obowiązku ciągłej dezynfekcji wody, przy zachowaniu powyższych wa-
runków, umozliwi uzytkownikom korzystanie z wody bezpiecznej dla zdrowia.

ZAKAZ SPRZEDAŻY ALKOHOLU
Na ostatniej Sesji Rady Miasta został podjęta UCHWAŁA NR XL/324/18 w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas trwania imprezy, wzorem lat ubiegłych, 
wprowadzony zostanie czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania:
1. napojów alkoholowych powyżej 4,5 %do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem 

piwa),
2. napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 
Pamiętajmy, że czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoho-
lowych nie obejmuje napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
Zakaz obowiązywać będzie od godziny 00:01 dnia 1 sierpnia 2018 r. (środa) do godzi-
ny 18:00 05 sierpnia 2018 r. (niedziela).

30 lipca
Zamknięta zostanie ul. Północna na odcinku Al. Mi-
lenijnej do ronda Woodstock (warto mieć na uwa-
dze, że ze względów bezpieczeństwa ta droga może 
zostać zamknięta wcześniej).
31 lipca
Zamknięta zostanie Al. Milenijna, ul. Prosta i pozo-
stała część ul. Północnej, ul. Sportowa (do Osiedla 
Leśnego) oraz ul. Dworcowa, ul. Piastowska i część 
ul. Sikorskiego.
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Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą wykorzystał imprezę do akcji profilaktycznej, gdzie 
informowano o tych niebezpieczeństwach. Na stoisku urzędu seniorzy mogli także poroz-
mawiać z Heleną Rudaniecką i Jolantą Szukałą, które zachęcały do skorzystania z Kopert 
Życia. A dla wszystkich były przygotowane upominki – balony, kredki, malowanki, skar-
bonki i wiele, wiele innych. A tuż obok na stoisku CZG-12 zespół edukatorów z Długoszyna 
zachęcał do segregacji śmieci poprzez zabawę, organizował konkursy, wspólne rysowanie i 
całe mnóstwo innych atrakcji przygotowanych specjalnie na ten dzień. 
Dmuchańce dla małych i dużych były wprost oblegane ale… nawet one musiały ustąpić miejsca 
animatorce, która potrafiła wciągnąć dzieciaki do wspólnej i niezwykle atrakcyjnej zabawy. Bo 
gdzie indziej można przykryć rodziców ogromniastą chustą, stać się magikiem czy… rekinem? 
Podobnie było w każdy kolejny czwartek lipca! Jeśli tylko pogoda na to pozwoliła, Park 
Miejski zamieniał się w niezwykłą arenę zabaw dla dzieci. Dmuchańce były oblegane, wata 
cukrowa była pyszna, a zabawom nie było końca. Miasto kontynuowało akcje profilaktycz-
ne przez cały lipiec, co mamy nadzieję zaowocuje w przyszłości.

1 lipca w Parku Miejskim odbywał się Piknik Rodzinny, współor-
ganizowany przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, CZG-12 
w Długoszynie i firmę Piotra Witkowskiego „Megadmuchańce”. 
Podczas imprezy odbywała się akcja profilaktyczna przeciw uzależ-
nieniom. Było stanowisko CZG-12, gdzie poprzez zabawę uczono 
się zasad segregacji śmieci. Jednak najważniejsza w tym dniu była 
zabawa i stąd obecność dmuchanych zamków, na których nasze po-
ciechy mogły wyszaleć się do woli a także animatora i darmowa wata 
cukrowa. Słowem: mocny akcent na początek wakacji!

MOCNY AKCENT
NA POCZĄTEK LIPCA

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.),oraz  na podstawie art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwały Nr XXXVIII/312/18 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w re-
jonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie 21 dni od dnia ukazania się 
niniejszego ogłoszenia. Wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad 

Odrą, ul. Graniczna 2,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu miasta Kostrzyn nad Odrą,
• za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl bez ko-

nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku, oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą.
                                                                                      Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
                                                                                                                Andrzej Kunt
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SENSACYJNE
ZNALEZISKO!

KARTUSZ HERBOWY 
ODNALEZIONY!

Muzeum Twierdzy Kostrzyn działa od kilku 
lat. Niestety, przez kilkadziesiąt powojennych 
lat Stare Miasto było areną totalnie dzikiej 
eksploracji, każdy mógł tu praktycznie bez-
karnie wjechać i zabrać, co tylko wpadło mu 
w oko i w ręce. Wiele zabytków utraciliśmy 
w ten sposób bezpowrotnie. Jako muzeum 
musimy zadowalać się więc destruktami, 
niejednokrotnie bardzo lichymi resztkami 
przeszłości. Dlatego też cieszą nas wszelki 
odkrycia, które wzbogacają nasze zbiory. W 
ostatnim czasie pozyskaliśmy przypadko-
wo odnalezioną tablicę pamięci poległych 
w czasie I WŚ saperów kostrzyńskich, frag-
ment portalu z kostrzyńskiego zamku, czy 
też kamień poświęcony zmarłym jeńcom 
francuskim wojny francusko-pruskiej w 
1870-71 roku. Prowadzimy też poszukiwa-
nia w zbiorach innych muzeów i kwerendę 
archiwaliów, a także sprawdzamy mniej lub 
bardziej wiarygodne informacje pozyskane 
od innych osób odnośnie ewentualnych za-
bytków związanych z Kostrzynem. Tak było 
też tym razem. Otrzymaliśmy sygnał, że w 
zabudowaniach jednej z wsi ok. 50 km od 
Kostrzyna może znajdować się coś, co może 

nas zainteresować.  Po umówieniu się z wła-
ścicielem posiadłości i przybyciu na miejsce 
stwierdziliśmy ponad wszelką wątpliwość, że 
jest to kartusz herbowy z piaskowca zdobiący 
niegdyś bramę wjazdową do Arsenałów Kró-
lewskich w Kostrzynie! Dla przypomnienia 
informujemy, że na kolumnach bramy stały 
dwa kartusze, pierwszy z nich został odna-
leziony, a właściwie odzyskany przez nas w 
2012 r. Obecnie eksponowany jest w Bastio-
nie Filip. Nie spodziewaliśmy się, że może się 

kiedykolwiek odnaleźć drugi z nich. 
Jest to sensacyjne znalezisko, tym bardziej, że 
dokonane w takiej odległości od twierdzy. Zna-
my okoliczności jego wywiezienia z Kostrzy-
na. Ujawnimy je po zakończeniu negocjacji z 
obecnym posiadaczem zabytku. Odnaleziony 
piaskowiec jest widomym znakiem tego, że 
być może uda się natrafić i pozyskać jeszcze 
inne elementy związane z historią Kostrzyna. 
Jeśli ktokolwiek posiada informacje na temat 
miejsc przechowywania podobnego typu eks-
ponatów, prosimy o kontakt. Jak widać, czasem 
tego typu tropy kończą się sukcesem.

MARIENKIRCHE
NA STARYM MIEŚCIE
PROMOCJA KSIĄŻKI

Niegdyś kościół, a obecnie ruina kościoła 
pw. NMP (Marienkirche) na Starym Mieście 
wzbudzała i ciągle wzbudza zainteresowanie 
historyków, turystów i naukowców. Bywały 
czasy, gdy kryptami i ich zawartością intere-
sowali się także żołnierze wojsk okupacyj-
nych (Francuzi w 1806 r. i Rosjanie w 1945 
r.). Zniszczony celnym trafieniem radziec-
kich bomb w połowie marca 1945 r. kościół 
pozostaje do dziś opuszczony. Zmienił się 
tylko właściciel. Kilkanaście lat temu ruina 
została przekazana parafii rzymsko-katolic-
kiej pw. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie. 
W międzyczasie w ruinach pojawiali się spo-
radycznie ludzie nauki.  W latach 1996-2000 
na terenie kościoła prowadzone były badania 
archeologiczno-architektoniczne. Wówczas 
to pozyskano kilkadziesiąt cennych zabyt-
ków, jak choćby płytę nagrobną małżonki 
Margrabiego Jana Kostrzyńskiego Katarzyny 
Brunszwickiej, sarkofag rodziny Schaper z 
pochówkami dziecięcymi itp. Przedmioty te 
po odpowiedniej konserwacji prezentowa-
ne są w Bramie Berlińskiej. Niestety, wyniki 
badań prowadzonych przez naukowców nie 
ujrzały dotychczas światła dziennego i znane 
były tylko wąskiej grupie specjalistów. Muze-
alny archeolog Krzysztof Socha postanowił to 
zmienić. Wraz ze swoją małżonką, również 
archeologiem, Julią Sójowską-Sochą podjął 
się dzieła zebrania, opracowania i opubli-
kowania wyników badań kościoła. Pod ich 
redakcją Muzeum Twierdzy Kostrzyn wraz 
z Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry 
przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wydało publikację 
zawierającą opracowania i artykuły 17 auto-
rów – archeologów, architektów i innych na-
ukowców. Publikacja nosi tytuł „Staromiejski 
kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny 
w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeolo-
giczno-architektoniczne” i zawiera szeroki 
zestaw opracowań naukowych i popularno-
naukowych na temat kościoła. Znaleźć w niej 
można zarówno zarys historii świątyni, jak i 
wyniki badań interdyscyplinarnych samego 
kościoła i odnalezionych w nim zabytków. Są 
też dzieje świątyni naświetlone przez innego 
pracownika Muzeum Twierdzy Jerzego Dre-

gera. Publikacja zawiera bardzo bogaty mate-
riał fotograficzny i graficzny.
Książkę tę oraz szerokie spectrum badan 
archeologicznych na terenie Kostrzyna, 
ich różnorodność i wielość, zaprezentował 
w dniu 13.07. br. w sali wykładowej MTK 
Krzysztof Socha. W roli słuchaczy pojawili 
się m. in. wiceburmistrz Zbigniew Biedul-
ski, radne RM Jolanta Szukała i Helena Ru-
daniecka, członkowie Rady Muzeum (która 
tego dnia miała wcześniej swoje posiedzenie) 
z jej przewodniczącym Ireneuszem Materyń-
skim na czele, a także kilku współautorów 
publikacji, recenzent prof. Grzegorz Pod-
ruczny, uczestnicy badań archeologicznych, 
miłośnicy historii z Kostrzyna i nie tylko. Po 
prezentacji i spotkaniu każdy z uczestników 
otrzymał bezpłatny egzemplarz publikacji, 
której niewielka ilość jest jeszcze dostępna w 
siedzibie MTK. Wszyscy pozostali będą mu-
sieli zadowolić się wizytą w naszej bibliotece 
muzealnej, bądź bibliotekach na terenie Ko-
strzyna (MBP, biblioteki szkolne). 
Jest to już 12 publikacja książkowa (nie licząc 
trzech wydawnictw kartograficznych) wyda-
na przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn w cza-
sie niespełna dziesięcioletniej działalności. 
Kolejne przed nami.

LEW DOPROWADZONY 
DO ŁADU

W 2014 r. w setną rocznicę wybuchu I WŚ Mu-
zeum Twierdzy Kostrzyn wykonało ze środ-
ków własnych konserwację zdewastowanego 
pomnika poświęconego żołnierzom garnizo-
nu kostrzyńskiego poległym w czasie działań 
wojennych 1914-1918, zwanego potocznie 
„pomnikiem lwa” ustawionego w, również 
potocznie zwanym, Parku Lwa. Ustawiona 
została wówczas również tablica informacyjna 
dotycząca pomnika, a uroczystość odsłonięcia 
wykorzystano do zmiany nazwy obelisku na 
pomnik pamięci ofiar I Wojny Światowej. Od 
tamtego czasu minęło kilka lat i musimy po-
chwalić kostrzynian: pomnik pozostaje prak-
tycznie w stanie nienaruszonym, co nas cieszy 
niezmiernie. Liczymy na to, że po planowanej 
modernizacji parku będzie stanowił jego naj-
większą atrakcję i ozdobę. Troszkę gorzej rzecz 
się ma w przypadku samego otoczenia pomni-
ka. Dokonane nasadzenia zostały mocno naru-
szone: część roślin ozdobnych uległa zniszcze-
niu, część po prostu skradziono. Na początku 
lipca pracownicy MTK uporządkowali teren 
wokół lwa, klomb został odchwaszczony, uzu-
pełniono korę, której koszt pokrył Urząd Mia-
sta. Całkowita naprawa i poprawa stanu wy-
magałaby jednak większych nakładów, co być 
może będzie miało miejsce przy kompleksowej 
rewitalizacji parku. Liczymy mimo to na to, 
że mieszkańcy okolicznych domów docenią 
nasze wysiłki i że to miejsce będzie chętnie od-
wiedzanym zakątkiem. 

POLANDROCKOWE 
POMPEJE

Stare Miasto Kostrzyn jest miejscem chętnie 
odwiedzanym przez turystów. Nie inaczej 
jest z uczestnikami kostrzyńskiego festiwa-
lu „Przystanek Woodstock” (od tego roku 
„Pol`and`Rock Festival”), którzy tłumnie 
przybywają w okresie festiwalowym na ko-
strzyńską Starówkę. Jedni w celu poznania 
pasjonującej historii miasta-twierdzy, inni w 
celu zażycia relaksu i ochłody na trawiastym 
i zadrzewionym terenie z dala od zgiełku, ści-
sku, hałasu i kurzu panującego na festiwalo-
wym polu. Dla obu tych celów Stare Miasto 
nadaje się wręcz idealnie. Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn przygotowało w tym roku dla polan-
drokowiczów ofertę specjalną: dwugodzinne 
zwiedzanie ruin Starego Miasta, twierdzy i 
ekspozycji w Bastionie Filip z przewodni-
kiem muzealnym. Codziennie od czwartku 
do soboty (02.-04. sierpnia) o godz. 11:00 i 
godz. 13:00 nasz przewodnik czekał będzie na 
chętnych i zainteresowanych przy tablicy in-
formacyjnej na parkingu przy Hotelu Bastion, 
ul. Graniczna 15 (narożnik długiego budynku 
hotelowego). Wycieczki odbędą się niezależ-
nie od ilości uczestników. Koszt zwiedzania 
obejmujący usługę przewodnicką oraz wstęp 
do Bastionu Filip wynosi po zastosowaniu 
50% zniżki dla uczestników niezależnie od 
ich wieku i statusu zawodowego 6 zł od osoby, 
a opłata pobierana będzie przed wyruszeniem 
na spacer. Zachęcamy naszych gości do sko-
rzystania z naszej oferty i gwarantujemy, że 
nikt nie pożałuje poświęconego na tę atrakcję 
czasu i wydanych pieniędzy. 

POSZUKUJEMY
MUZEALNIKA

Problemy kadrowe dotykają wiele instytucji 
kultury. W ostatnim czasie mocno doświad-
czane jest Muzeum Twierdzy Kostrzyn, któ-
re w ciągu kilku miesięcy utraciło 4 pracow-
ników posługujących się językiem obcym 
(niemiecki, angielski). Dlatego też po raz 
kolejny ogłaszamy nabór na stanowisko mu-
zealnika w naszej instytucji. 700-letnia nie-
miecka historia Kostrzyna, dostępne źródła 
archiwalne, tematyka, która leży w kręgu na-
szych zainteresowań oraz ilość odwiedzają-
cych nas turystów niemieckojęzycznych (ok. 
4 tys. rocznie) sprawia, iż dla podjęcia pra-
cy w naszej placówce niezbędna jest oprócz 
przygotowania merytorycznego 
bardzo dobra, wręcz biegła znajomość języ-
ka niemieckiego. Szczegóły dotyczące zakre-
su zadań można znaleźć w treści ogłoszenia 
na naszej stronie internetowej, a informacji 
odnośnie warunków zatrudnienia udziela 
dyrektor MTK Ryszard Skałba: 607 770 233. 
Naszych przyjaciół i znajomych prosimy o 
rozpropagowanie naszej oferty wśród osób, 
które mogłyby być potencjalnie zaintereso-
wane podjęciem pracy w naszym muzeum. 
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23 czerwca o  7.00 rano spoglądamy za 
okno i cóż widzimy? Na niebie gromadzą 
się czarne chmury! Co z rajdem?! Nieje-
den z mieszkańców przygotowany na so-
botni rajd pomyślał tak spoglądając na 
kostrzyńskie niebo. Ale my się deszczu 
nie boimy i po godzinie 10.00 stawiliśmy 
się, my bibliotekarze na posterunku, a ko-
strzynianie w punkcie rejestracyjnym. 

ODJAZDOWA BIBLIOTEKA

Pogoda cały dzień była zdradliwa, aż chce się zacytować ty-
tuł bollywoodzkiego filmu – czasem słońce, czasem deszcz. 
W rajdzie wzięło udział 75 osób. Jechali z nami mali i duzi, 
rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby rzadko jeżdżące na 
rowerze, jak i zaprawieni cykliści a wśród nich Kostrzyński 
Klub Kolarski „66-470” Telemond Holding, którzy prze-
kazali wszystkim uczestnikom rajdu bidony. Uczestnicy 
otrzymali od nas pomarańczowe koszulki z logo akcji. 
Punktualnie o godzinie 11.00 pani Eliza Piotrowska (pi-
sarka, tłumacz języka włoskiego, autorka przygód cioci Ja-
dzi oraz serii książeczek o Tupciu Chrupciu), zaproszona 
przez nas do udziału w rajdzie i w spotkaniu autorskim, 
odgwizdała start. Ruszyliśmy. Dzielnie dawały sobie radę 
maluchy, nie zostawali w tyle starsi. Dlatego też najmłod-
szych i najstarszych uczestników rajdu nagrodziliśmy pa-

miątkowymi statuetkami ufundowanymi przez kostrzyń-
ski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Ale to niejedyne atrakcje. W czasie przerwy na pyszne ka-
napki z Klubokawiarni „Na Kole” Kamil Lewera z Radia 
Plus przeprowadził konkurs wiedzy o książce, w którym 
można było wygrać nagrody książkowe i radiowe kubki. 
W czasie pikniku ogłosiliśmy odjazdowy konkurs „Mój 
Rajd Odjazdowa Biblioteka”. Tu wygrać można jeden z 
dwóch rowerów, jeden ufundowany przez Sklep Sporto-
wo-Rowerowy Janusz Piątek, drugi przez naszą Bibliotekę. 
Z tego co wiemy rower dla dorosłego jest niesamowicie 
wygodny, niestraszne mu górki ani wertepy, co potwier-
dziła pani Eliza, ponieważ całą 25-kilometrową trasę prze-
jechała nim. Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się 
na naszej stronie internetowej (www.biblioteka.kostrzyn.
pl), na profilu facebookowym Odjazdowa Biblioteka oraz 
u Promotorów Czytelnictwa, Eli i Michała, w Twojej Ka-
wiarni w Bibliotece.
Na metę rajdu, do gościnnego Muzeum Twierdzy Ko-
strzyn, dojechaliśmy cali i zdrowi, a to za sprawą wzorowej 
postawy policjantów i strażaków, a także ratownika me-
dycznego oraz wolontariuszy, którzy zabezpieczali prze-

jazd kolumny rowerzystów. I tu musimy się pochwalić, że 
z roku na rok dochodzimy do perfekcji, co potwierdzają 
słowa pana policjanta, który był pod wrażeniem wysokie-
go poziomu organizacji i zabezpieczenia przejazdu, w tym 
dopracowania szczegółów i skoordynowania poszczegól-
nych działań. 
W czasie pikniku przy wielkim ognisku upiekliśmy kieł-
baski, niektórzy skorzystali z bookcrossingu i przygarnęli 
samotną książkę, dzieci zaś przyjrzały się wielkiemu po-
jazdowi strażackiemu. 
Na zakończenie na czerwonym dywanie, wśród wieko-
wych murów i kolorowych poduszek spotkaliśmy się z 
Elizą Piotrowską, która swoimi opowieściami oczarowała 
zarówno dzieci jak i dorosłych. Spotkaniu towarzyszyła 
wyszydełkowana lalka cioci Jadzi, jednej z głównych bo-

haterek książek o jej przygodach. I okazało się, że Jadzia i 
Eliza to ta sama osoba, a większość przygód opisanych w 
książkach miało miejsce naprawdę. Pani Eliza przyjechała 
do nas z dalekiej Brazylii i przywiozła humor i słońce, bo 
wszyscy bawili  się wyśmienicie słuchając pasjonujących 
opowieści. Pani Eliza przeprowadziła także konkurs, w 
którym sprawdziła, czy uważnie słuchaliśmy jej historii. 
W nagrodę, zarówno najmłodsi jak i ci starsi, otrzymali 
egzemplarze książek z autografem i dowcipnymi rysowa-
nymi wpisami od autorki.

Nasze wydarzenie pod patronatem Burmistrza Miasta Ko-
strzyn nad Odrą Dr. Andrzeja Kunta nie odbyłoby się bez 
wsparcia finansowego Miasta Kostrzyn nad Odrą, Sklepu 
Sportowo-Rowerowego Janusz Piątek – fundatora nagrody 
głównej. Swoje mury udostępniło nam Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn. Pomocą służyli także Kostrzyńskie Centrum 
Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Pod-
stawowa nr 2, Park Narodowy „Ujście Warty”. Patronatem 
medialnym objęli nasze przedsięwzięcie TVP3 Telewizja 
Polska Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Radio Plus 
Gorzów. Dziękujemy służbom, które dbały o nasze bez-
pieczeństwo – Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendan-
towi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie 
Wielkopolskim, Strażakom z Jednostki Ratowniczo-Ga-

śniczej w Kostrzynie nad Odrą. W przeprowadzeniu ak-
cji wsparli nas wolontariusze – Grzegorz Smycz, Tomasz  
Chałupka, Katarzyna i Dariusz Dąbscy, Katarzyna Olej-
nik, Mateusz Madej.
 

Dziękujemy Wam!

Elżbieta Jaworek-Klatta
Promotor Czytelnictwa

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
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WAKACJE
W BIBLIOTECE

W kostrzyńskiej Bibliotece wakacje nie są nudne. Po-
woli mijają lipcowe zajęcia z książką i nie tylko. Do tej 
pory młodzi czytelnicy z pomocą Promotorów Czy-
telnictwa grali w Story Cubes i wymyślali historie do 
„Kubusia Puchatka” Alana Alexandra Milne’a i „Lata 
Muminków” Tove Jansson. Przypomnieli sobie zapo-
mniane gry w państwa-miasta, statki oraz plaster mio-
du. Poznali tajemnice przyrody wspólnie z  „Ptasim 
radiem” Juliana Tuwim i Olgą Betańską z Parku Naro-
dowego „Ujście Warty.
Przed nami kolejne fascynujące spotkania. Arteterapię 
poprowadzą w ramach Kalejdoskopu Zawodów Monika 
Bodnar i Joanna Piątek z Młodzieżowego Centrum Ka-
riery w Kostrzynie nad Odrą. O głosach przyrody opo-
wie przedstawicielka Fundacji NATURA-lnie Magda 
Mądrawska-Okołów, etnolog, przyrodnik i rękodziel-
nik. Klaudia Klimek oswoi języki obce. Promotorzy 
Czytelnictwa przeprowadzą turniej gier planszowych i 
pokażą, że wakacje z książką nie są takie straszne. A na 
koniec panie z Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkie-
go Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 
wspólnie z młodymi czytelnikami przeniosą się do kra-
iny Teatru Kamishibai.
Na wakacyjne spotkania zapraszamy we wtorki i czwart-
ki od godziny 12.00 do godziny 14.00.
Wakacje są dobrym momentem do zabrania ciekawej 
książki na letnie podróże. A tych u nas nie brakuje. Na 
stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie 
nad Odrą biblioteka.kostrzyn.pl oraz w samej bibliotece 
można znaleźć wiele nowości wartych wypożyczenia w 
sezonie urlopowym. Tu znajdziecie też szczegóły Akcji 
Lato 2018, o którą możecie także pytać w Twojej Ka-
wiarni na parterze Biblioteki.
Do Biblioteki zapraszamy od wtorku do soboty od go-
dziny 10.00 do godziny 18.00.

Elżbieta Jaworek-Klatta
Promotor Czytelnictwa

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą

WĘDKARSKI
MEMORIAŁ

W niedzielę 1 lipca odbyły się otwarte spinningowo-
-trollingowe zawody wędkarskie z łodzi na „żywej 
rybie” w ramach Memoriału Bolesława Cieślika o 
Puchar „Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą” An-
drzeja Kunta. Już od 6 rano na przystani Delfin zaczę-
li zbierać się pierwsi zawodnicy wodując swoje łodzie, 
po wodowaniu wszyscy uczestnicy zjedli wspólne 
śniadanie. Około godziny 8 nastąpiło losowanie ko-
lejności wypłynięcia na łowisko, którego w obecności 
organizatorów Huberta Donke oraz Pawła Domerac-
kiego dokonał dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski.
Po losowaniu 15 par opuściło przystań i rozpoczęło za-
wody, już po kilku minutach złowiono pierwsze ryby i 
sędziowie przystąpili do pomiarów ryb, które ponow-
nie zostały wypuszczone do wody. Zmagania wędka-
rzy trwały do godziny 13 następnie wszyscy wrócili na 
przystań, gdzie dokonano oficjalnego podsumowania 
i wręczenia nagród. Dla najlepszych przygotowano 
okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Na-
grody wręczyła Jadwiga Cieślik (żona zmarłego ko-
mandora), burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą An-
drzej Kunt, zastępca burmistrza Zbigniew Biedulski. 
Łącznie złowiono 27 sztuk ryb, zdecydowanymi zwy-
cięzcami zawodów została para Piotr Deja i Miłosz 
Deja, która złowiła 3 sumy oraz 1 szczupaka. Najwięk-
szą rybę tych zawodów złowił Paweł Lubczyński a był 
to 213 cm sum, ten połów nagrodzony został bonem o 
wartości 300 zł na zakupy w sklepie wędkarskim An-
drzeja Szarka ufundowanym przez burmistrza Miasta 
Kostrzyn nad Odrą Andrzeja Kunta.
Wśród gości tegorocznych zawodów byli między inny-
mi właściciel firmy IKAA Suchomel i członek zarządu 
Klubu Żeglarskiego Delfin Ireneusz Suchomel, wystę-
pujący w podwójnej roli (także zawodników) dyrektor 
Zespołu Szkół, radny Rady Miasta Leszek Naumowicz, 
dyrektor marketingu KSSSE, radny Rady Powiatu Go-
rzowskiego Andrzej Kail, zastępca dyrektora MOSiR 
Mariusz Staniszewski.

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

„CZWÓRKA”
W NATARCIU

W dniach 22-24.06.2018 w Wałbrzychu podopieczni Adama 
Bogdańskiego brali udział w finale krajowym „Deichmann 
Mini Mistrzostwa Świata”. UKS „Czwórka” rocznik 2007 po 
raz kolejny udowodnił, iż dotrzymują kroku najlepszym 
akademią piłkarskim w Polsce. Do Wałbrzycha zjechały 
najlepsze 32 drużyny, które przebrnęły przez gęste sito woje-
wódzkich eliminacji. Kostrzynianie gorycz porażki poznali 
dopiero w półfinale, przegrywając z GKS Katowice. Z po-
dium chłopaków zepchnęła loteryjna seria rzutów karnych.
Tym samym zajęliśmy IV miejsce w Polsce. W regulamino-
wym czasie gry w meczu o brąz  „Czwórkowicze” zremiso-
wali 1-1, tracąc bramkę na dwie minuty przed końcem. Tur-
niej stał na bardzo wysokim poziomie, najlepsza okazała się 
drużyna Pogoni Szczecin. Nasi chłopcy w pokonanym polu 
zostawili wiele renomowanych szkółek piłkarskich oraz aka-
demii (Korona Kielce, Odra Opole, Stal Mielec, SMS Łódź, 
Akademia Reissa, itd., itd.)
Skład drużyny: Antoni Detmer (bramkarz), Hubert Górec-
ki, Kacper Sikorski, Alan Krysiński, Zdravko Zdravkov, 
Miroslav Ognyanov, Christofer Szabat, Maciej Kozieł, 
Oliwier Potomski. Z powodu kontuzji w finale krajowym 
zabrakło niestety Aleksandra Wnuka.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż drużyna Adama Bogdań-
skiego to najbardziej utytułowani chłopcy z województwa lu-
buskiego. Potwierdzają to słowa Prezesa LZPN Roberta Skow-
rona „Jeszcze żaden zespół w historii dziecięcej i młodzieżowej 
piłki nożnej nie osiągnął tyle, co UKS „Czwórka” Kostrzyn nad 
Odrą! Od pięciu lat ten zespół wygrywa wszystkie prestiżowe 
turnieje, eliminacje w naszym województwie (mistrzowie tur-
nieju o Puchar Tymbarka kat. U-8, U-10, triumfatorzy „Deich-
mann Mini Mistrzostwa” U-9 oraz U-11).
Kostrzynianie wysokie umiejętności potwierdzają nie tylko na 
zielonej murawie. W lutym zdobyli tytuł „Halowego Mistrza 
woj. lubuskiego”. Gra pod dachem, na małej przestrzeni wy-
maga wysokich umiejętności technicznych. UKS „Czwórka” w 
finałowej rozgrywce reprezentowała nasze miasto i wojewódz-
two w Warszawie-halowy finał mistrzostw Polski pod patrona-
tem Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.
Do historii klubu przejdzie emocjonujący mecz z rozsławio-
ną w kraju Akademią Escola Barcelona. Wygrana 3:1 otwo-
rzyła chłopcom bramy do ćwierćfinału. Na tym etapie fina-
łów musieli uznać wyższość Arki Gdynia.
Długo można mówić i pisać o UKS „Czwórka” rocznik 2007.
Choćby warto przypomnieć transmisję w telewizji Polsat 
Sport ze Stadionu Narodowego, gdzie ekipa Adama Bogdań-
skiego walczyła w Finale prestiżowego turnieju „Z podwórka 
na stadion” o puchar Tymbarku, itd.
Należy też wspomnieć o ludziach, którzy nie są obojętni 
na sukcesy naszego klubu i wspierają, głównie finansowo 
nasze Stowarzyszenie.
Podziękowania kierujemy do Burmistrza miasta Kostrzyna 
Andrzeja Kunta, Naczelnik Oświaty Marzeny Brenk-Suł-
kowskiej, niestrudzonemu dyrektorowi MOSiR-u Zyg-
muntowi Mendelskiemu oraz Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 4 Marzannie Senger.
Dzięki Wam wielokrotnie możemy reprezentować Nasz klub, 
Nasze miasto oraz region na arenie ogólnopolskiej.
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Na sam początek lata zafundowaliśmy sobie bieg w 
ekstremalnych warunkach. „Królewna” tak mówi się 
na najwyższy szczyt Karkonoszy czyli Śnieżkę… nie 
była łaskawa dla ultrasów, wbiegając na szczyt przy 
-15 st. C, porywistym wietrze potęgującym odczucie 
chłodu i dużych zamgleniach dostaliśmy nieźle w kość, 
ale przepiękne widoki magicznych gór zrekompenso-
wały nam aurę i trud biegu. Taki był 10. PZU Maraton 
Karkonoski, w takich warunkach przyszło nam rywali-
zować. Pierwszego dnia rywalizowaliśmy na dystansie 
ultra. Kostrzyn nad Odrą reprezentowali Agnieszka 
Jackiewicz, Artur Jackiewicz i Dariusz Siemiernik.
W biegu na dystansie ultra (52 km, przewyższenia + -2236 
m) mieliśmy do pokonania trasę: dolna stacja wyciągu 
na Szrenicę (Szklarska Poręba) – nartostrada Puchatek 
-Schronisko pod Łabskim Szczytem – Śnieżne Kotły – 
Przełęcz Karkonoska (Odrodzenie) - Śnieżka – Schroni-
sko Strzecha Akademicka - Polana - Słonecznik - Przełęcz 
Karkonoska (Odrodzenie) – Śnieżne Kotły - Mokra Prze-
łęcz – Schronisko pod Łabskim Szczytem - dolna stacja 
wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba). W rywalizacji 
mężczyzn najlepszy był Damian Kozioł, który potrzebo-
wał 5 godzin i 59 sekund na pokonanie dystansu 52 km. 
Wśród kobiet najszybsza była Ewa Majer (5:17:58).
Nasze wyniki:
Dariusz Siemiernik: 07:30:01
Agnieszka Jackiewicz: 07:35:35
Artur Jackiewicz: 07:35:35
Drugiego dnia Artur Jackiewicz dodatkowo wziął udział 
w Półmaratonie Karkonoskim (ok. 21 km; przewyż-
szenia +- 965 m). Trasa biegu: dolna stacja wyciągu na 
Szrenicę (Szklarska Poręba) – nartostrada Lolobrigida 
-Schronisko pod Łabskim Szczytem – Śnieżne Kotły –
Mokra Przełęcz - czerwony szlak w kierunku Szrenicy – 
Hala Szrenicka – droga transportowa – (nawrót)– Hala 
Szrenicka - Mokra Przełęcz-Mokra Droga –Schronisko 
pod Łabskim Szczytem – nartostrada Lolobrygida - Dol-
na stacja wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba). Czas 
biegu Artura to 02:11:31. Dzięki temu, że w obydwu bie-
gach zmieścił się w limitach czasowych ustalonych przez 
organizatora otrzymał statuetkę, wyróżnienie Finishera 
Ultra i Półmaratonu 10. PZU Maratonu Karkonoskiego.
Za rok jedziemy na 11. Maraton Karkonoski!

Kostrzyński Klub Biegacza

Na miejscu okazało się, że nasze drużyny w ramach swoich 
kategorii wiekowych będą rozgrywać turniejowe mecze z 
czterema drużynami z Berlina. Trenerzy ustalili ogólne ramy 
rywalizacji drużyn. Tak więc mecze rozgrywano na połowie 
pełnowymiarowego boiska w systemie 7 + 1, bez ograniczeń 
ilości zmian w stylu hokejowym. Drużyna trenera Tomasza 
Zielińskiego w kategorii U-13 osiągnęła następujące wyniki:
MUKS”PS” - SC Staaken Berlin 0 : 0
MUKS”PS” - 1 FFV Spandau Berlin 1 : 0
MUKS”PS” - Grundschule am Insulaner Berlin 4 : 0
MUKS”PS” - SC Siemensstadt Berlin 3 : 1
Łupem bramkowym podzieliły się: Alicja Mycyk, Wiktoria 
Kardzis, Emilia Gwizdoń (po dwa gole), Natalia Ilkowa 
oraz Oktawia Mularska (po jednym trafieniu). Drużyna 
U-13 wystąpiła w składzie: Krystyna Kecman, Oktawia 
Mularska,Wiktoria Kardzis, Hanna Nowakowska, Nata-
lia Domeracka, Emilia Gwizdoń, Julia Narkiewicz, Julia 
Michałowska, Alicja Mycyk, Natalia Ilkowa. 
Drużyna trenera Stanisława Gorzelaka w kategorii U-15 
osiągnęła następujące wyniki:
MUKS ”PS” - SC Staaken Berlin 1 : 0
MUKS “PS” - SC Berliner Amateure 1 : 0
MUKS “PS” - 1 FFV Spandau Berlin 1 : 0
MUKS “PS” - SC Berlin 1 : 0
Pobieżna analiza wyników wskazuje, że nasze zawodniczki za-

grały z dziwnie zdumiewającą regularnością. Z całą stanowczo-
ścią stwierdzam, że poziom gry drużyn był wyrównany. A nasza 
drużyna bardzo dobrze grała w obronie i przeciwniczkom w ata-
ku nie pozwalała na wiele. Umiejętnie broniła się cała drużyna. 
Całkiem nieźle dziewczęta asekurowały się. Duże wyróżnienie 
spotkało Justynę Wit, którą uznano za najlepszą zawodniczkę 
turnieju. Łupem bramkowym podzieliły się: Wiktoria Wie-
czorek (strzeliła dwa gole), Bianka Raduj, Dominika Nowak 
(po jednym trafieniu). Drużyna U-15 zagrała w następującym 
składzie: Aleksandra Osolińska, Patrycja Kardzis, Kornelia 
Piątek, Martyna Zielińska, Weronika Wieczorek, Wiktoria 
Wieczorek, Weronika Dziechciarz, Justyna Wit, Bianka Ra-
duj, Dominika Nowak, Kamila Białomazur.
Organizatorzy turnieju przy pomocy rodziców i opiekunów 
zawodniczek z 1 FFV Spandau dla wszystkich uczestniczek 
turnieju, dla ich trenerów i osób towarzyszących przygo-
towali bardzo zróżnicowane wyżywienie. Przez cały czas 
trwania turnieju mogliśmy skosztować potrawy niemiec-
kiej, polskiej, tureckiej i innych kuchni. Oczywiście dostęp-
ne były wody niegazowanych i inne różnorodne napoje. 
Były też własne wypieki. Dla wegatarian i wegan było też 
przygotowane jedzenie i napoje. Do naszego miasta wróci-
liśmy trochę zmęczeni, ale za to w doskonałych humorach. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Miroslaw Guzik

DZIEWCZYNY
ZDOBYŁY BERLIN

Na zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu 1 FFV Spandau w Berlinie, w dniu 23 czerwca 2018 
roku udaliśmy się na turniej piłki nożnej w kategorii U-13 /D- Dziewcząt/ i w kategorii U-15 / C 
– Dziewcząt/. Z Kostrzyna nad Odrą wyjechaliśmy rano pociągiem do Berlina. Podróż na miej-
sce turnieju jak i powrotna obfitowała w liczne przesiadki związane z weekendowymi pracami 
na szlakach komunikacyjnych w stolicy Niemiec. Serdeczne przyjęcie naszych dziewcząt i ich 
trenerów przez koleżanki z 1 FFV Spandau, i działaczy niemieckiego klubu zrekompensowało 
częściowo nasze zmęczenie.

ULTRASI
WBIEGLI

NA ŚNIEŻKĘ
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