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Szanowni Państwo,

Rok 2018 jest rokiem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, 
po 123 latach niewoli. Główne uroczystości tej rocznicy odbędą się oczywi-
ście 11 listopada, w dniu największego naszego święta państwowego.

Premier Rządu RP ogłosił dzień 21.10.2018 roku jako datę wyborów samorzą-
dowych w naszym Kraju. Świętowanie odzyskania wolności i demokratyczne 
wybory- to nie tylko zbieg wydarzeń. Zwróćmy uwagę na to, że wolne, uczciwe 
wybory były jednym z największych marzeń tych, którzy przez 123 lata niewoli 
na nie czekali, o nie walczyli, tracąc wszystko, także życie. Jeśli spróbujemy wy-
obrazić sobie jak bardzo wiele pokoleń naszych rodaków pragnęło takich wybo-
rów, to będzie nam łatwiej zrozumieć, jak wielką sprawą w życiu każdego narodu 
jest możliwość wolnego głosowania w wolnym kraju.

Jestem przekonany, że nie ma lepszego, bardziej prawdziwego 
i uroczystego sposobu na uczczenie wielkiej 100-letniej 
Rocznicy jak wzięcie udziału w wyborach - synonimie 
wolności, a w naszych czasach także patriotyzmu.

Zachęcam, proszę i apeluję do Państwa, Mieszkań-
ców Kostrzyna nad Odrą, którzy najpierw nasze Mia-
sto budowali, a teraz rozwijają i to w sposób budzą-
cy uznanie nie tylko w naszym kraju, weźmy udział 
w wyborach - uczcijmy święto 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt
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SPIS TREŚCI ZŁÓŻ WNIOSEK
DO BUDŻETU MIASTA

NA 2019 ROK

Na podstawie Uchwały Nr XLV/355/10 Rady Miasta w 
Kostrzynie nad Odrą z dnia 7 października 2010 r. w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą podaje do pu-
blicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac nad 
projektem budżetu na rok 2019 i możliwości składania 
wniosków do tego projektu.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że pra-
ce związane z przygotowaniem projektu rozpoczną się 3 
września 2018 r. W związku z powyższym powiadamia 
się wszystkich zainteresowanych o możliwości składa-
nia wniosków do tego projektu zgodnie z wzorem za-
mieszczonym na stronie Kostrzyn.pl.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kostrzyn 
nad Odrą w terminie do 30 września 2018 roku. W wer-
sji papierowej można przesłać wniosek pocztą na adres 
Urzędu Miasta, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Granicz-
na 2 lub elektronicznie na adres e-mail: skarbnik@ko-
strzyn.um.gov.pl lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi 
Interesanta na parterze Urzędu Miasta.

OPS OTWARTY
NA MIESZKAŃCÓW

Informujemy mieszkańców, że wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom, w celu umożliwienia osobom upraw-
nionym terminowego złożenia wniosków składanych 
na nowy okres zasiłkowy, w miesiącach sierpień i wrze-
sień, ulegają zmianie godziny pracy Działu Świadczeń 
Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych przy 
OPS-ie. W każdy wtorek i czwartek Dział Świadczeń Ro-
dzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych pracuje 
od godziny 7:00 do godziny 18:00. W pozostałe dni od 
godziny 7:00 do godziny 15:00. Przypominamy również 
rodzicom i opiekunom dzieci uczących się o konieczno-
ści złożenia wniosków na tzw. „300+” z rządowego pro-
gramu „Dobry Start”.

KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konkurs na 
stanowisko Dyrektora nowo tworzonego Żłobka Miej-
skiego w Kostrzynie nad Odrą. Oferty konkursowe moż-
na składać do 07 września 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia, zawierająca szczegółowe infor-
macje znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, pod adresem: kostrzyn.no-
woczesnagmina.pl

FALE UPAŁÓW JUŻ ZA NAMI?
Podobnie jak każdego roku w czasie największych upa-
łów zwiększaliśmy czas działania fontann miejskich, a 
w miejscach najbardziej obciążonych ruchem pieszych 
wystawialiśmy dwie kurtyny wodne to tegoroczne lato 

wymagało od nas podjęcia dodatkowych działań. Pod 
koniec lipca zakupiliśmy dwie dodatkowe kurtyny wod-
ne, które w najbardziej upalne dni rozstawiają na tere-
nie miasta pracownicy MZK. Takie działania pozwalają 
mieszkańcom znieść łagodniej wysokie temperatury, 
których doświadczyliśmy tego lata.

W trosce o zdrowie mieszkańców, ale także tysięcy 
Woodstockowiczów, którzy odwiedzili nasz Kostrzyn 
apelowaliśmy również m.in. o unikanie najbardziej na-
słonecznionych miejsc, spożywanie więcej wody i po-
zostawanie w domach, gdy jest to możliwe. Pomimo 
upałów Urząd Miasta nie skrócił godzin urzędowania, 
natomiast burmistrz stworzył pracownikom możliwość 
częstszych przerw i korzystanie z jedynego klimaty-
zowanego pomieszczenia w UM – sali konferencyjnej. 
Mimo upałów interesanci odwiedzali nas jak podczas 
innych dni w ciągu roku. Nie skróciliśmy czasu pracy 
również z szacunku dla osób, które docierały do nas 
pieszo. Przypominamy, że w mieście działa komunika-
cja miejska i do Urzędu Miasta można dojechać autobu-
sem. Zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji 
miejskiej, bo przecież powstała ona dla nas wszystkich.

DARMOWY INTERNET
DLA MIESZKAŃCÓW

Przypominamy, że w mieście mamy dwa miejsca z dar-
mowym dostępem do internetu. HotSpoty w których 
można połączyć się bezprzewodowo z Internetem przy 
użyciu własnego urządzenia - laptopa, tabletu czy telefo-
nu z Wi-Fi znajdującymi się na Placu Wojska Polskiego 
oraz na Osiedlu Szumiłowo – Kostrzyńska 17. HotSpot 
decyzją burmistrza A. Kunta został uruchomiony 3 lata 
temu i cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Oba punkty są sprawne. Gdyby jednak zdarzyły się 
awarie prosimy o kontakt z Urzędem Miasta pod nume-
rem telefonu 95 727 81 11.

ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI
BURMISTRZ PYTA

MIESZKAŃCÓW
W celu upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, Ministerstwo Obrony Narodowej ogło-
siło dla samorządów otwarty konkurs ofert na budowę 
multimedialnych Ławek Niepodległości wg projektu 
MON. Szacunkowy koszt wykonania Ławki Niepodle-
głości to 35 tysięcy zł, dofinansowanie można otrzymać 
do wysokości 80% projektu. 

Ponieważ o przyznaniu dofinansowania zadecydu-
je między innymi lokalizacja Ławki Niepodległości w 
miejscu powszechnie dostępnym, a także propozycja 
nagrania dźwiękowego związanego z lokalną historią 
burmistrz pyta mieszkańców: „Gdzie w Kostrzynie nad 
Odrą, Państwa zdaniem, powinna stanąć multimedial-
na Ławka Niepodległości i jaki tekst dotyczący lokalnej 
historii powinien znajdować się na nagraniu dźwięko-
wym. Uprzejmie prosimy o przesyłanie Państwa propo-
zycji lokalizacji i tekstu na adres promocja@kostrzyn.
um.gov.pl do dnia 31 sierpnia br.

Jak pisze do nas pani A. Glapiak, dyrektor Centrum Ope-
racyjnego MON wniosek o budowę Ławki Niepodległo-
ści musi być złożony do dnia 10 września i powstać do 28 
grudnia 2018 r. Regulamin konkursu można znaleźć na 
www.mon.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
MON. Wciąż czekamy na informacje od Państwa.
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Nowa impreza pojawiła się w tym roku w kalendarzu imprez 
Miasta Kostrzyn nad Odrą. Dzień Papiernika - impreza, która 
dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta była dofi-
nansowana ze środków unijnych (Fundusz Małych Projektów). 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ogromną ciekawostką była 
średniowieczna metoda czerpania papieru. Na specjalne sitko 
czerpało się z wody celulozę, po czym wyciskało się na specjal-
nej prasie papier, chętni mogli udekorować swoje kartki płatka-
mi kwiatów. Każdy chętny mógł stworzyć na warsztatach scra-
pbookingu swój własny, przepiękny i oryginalny łapacz snów. 
Mnóstwo chętnych było również na stoiskach DPS Kostrzyn 
nad Odrą, na których można było tworzyć ciekawe rzeczy z pa-
pierowej wikliny, origami oraz decoupage. Miejska Biblioteka 

Publiczna wystawiła w ramach bookcrossing’u mnóstwo swoich 
książek. Mieszkańcy chętnie przeglądali zbiory, w których każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Urząd Miasta również nie zawiódł. 
Pracownicy przy pomocy dwóch Pań z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku zorganizowali dwa stoiska z konkursami i zabawami, 
podczas których można było zdobyć mnóstwo ciekawych na-
gród i gadżetów. Przygotowaliśmy pytania, które swoją tema-
tyką nawiązywały do papiernictwa. Czy wiedzieliście, że papier 
został wynaleziony dawno temu w Chinach? Mimo złej pogody, 
mieszkańcy chętnie odwiedzali przygotowane stoiska.
Organizacja Dnia Papiernika jest ukłonem i hołdem burmi-
strza dla pierwszych papierników kostrzyńskich, którzy przed 
laty rozpoczęli budowę polskiego Kostrzyna nad Odrą. 

BLUE CAFE
W KOSTRZYNIE

CZERPANIE PAPIERU
W DZIEŃ PAPIERNIKA

Z okazji Dnia Papiernika, firma Arctic Paper ufundowała 
koncert zespołu Blue Cafe, a koszty organizacji (technika, 
nagłośnienie, oświetlenie) pokryte zostały ze środków bu-
dżetu miasta. Zanim na deski kostrzyńskiego amfiteatru 
weszła gwiazda wieczoru, mieliśmy przyjemność obejrzeć 
dwa krótkie koncerty zespołów The Black Birds oraz Flying 
Dots. Są to lokalne zespoły, które tworzą nasi mieszkańcy, 
uczniowie kostrzyńskich szkół. Zgromadzona publiczność 
głośno oklaskiwała występy młodych adeptów muzyki roz-
rywkowej. Dość powiedzieć, że publika domagała się bisów, 
niestety nie było to przewidziane w programie minutowym 
wydarzenia. Tuż po godzinie 20:00 rozpoczął się bardzo kli-
matyczny koncert wszystkim dobrze znanego zespołu Blue 
Cafe. Niesamowita gra świateł wprowadzała bardzo roman-
tyczną atmosferę, która komponowała się z pięknym głosem 
wokalistki zespołu. Nie zabrakło takich hitów jak „Czas nie 
będzie czekał”, „Zapamiętaj” czy „You may be in love”.
Swój wkład w organizację imprezy wniosło również Ko-
strzyńskie Centrum Kultury ze swoimi pracownikami, któ-
rzy współpracowali z pracownikami urzędu miasta przy or-
ganizacji tego wydarzenia.
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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,

od 2014 r. jestem radnym Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą. 
Wybrali mnie mieszkańcy okręgu wyborczego nr 12 w 
skład, którego wchodzą ulice: Akacjowa, Czereśniowa, 
Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna, Spokojna, T. Zawadzkie-
go, Turkusowa, Zielona i Złota. Dziękuję za oddane na mnie 
głosy. Pełnię funkcję V-ce Przewodniczącego Rady i pracuję 
w Komisji Rozwoju i Finansów. Ponadto jestem Przewodni-
czącym Klubu Radnych dr. Andrzeja Kunta.

Drodzy państwo podstawową jednostką samorządu teryto-
rialnego jest gmina. Gmina wykonuje wszystkie zadania sa-
morządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jedno-
stek samorządu terytorialnego np. powiatu, województwa.
Organami samorządu Miasta Kostrzyn nad Odrą są: Rada 
Miasta i Burmistrz. Organy te wykonują swoje zadania przy 
pomocy Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym w 
mieście. Jej ustawowy skład wynosi 15 Radnych wybiera-
nych w wyborach bezpośrednich. Do właściwości Rady 
należą wszystkie sprawy w zakresie działania Miasta o ile 
ustawy nie stanowią inaczej Wewnętrznymi Organami 
Rady są: Prezydium (składającym się z przewodniczącego 
oraz dwóch wiceprzewodniczących) oraz następujące ko-
misje: Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju i Finansów, 
Komisja Spraw Społecznych i Komisja Doraźna do Spraw 
Mieszkaniowych.

Rada Miasta formalnie działa na sesjach poprzez swoje ko-
misje oraz Burmistrza, który wykonuje  uchwały Rady. Bur-
mistrz i komisje rady pozostają pod kontrolą Rady, której 
składają sprawozdania ze swojej działalności. Przewodni-
czący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. Wyboru 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących dokonuje Rada 
nowej kadencji, na pierwszej sesji, którzy od momentu wy-
boru koordynują pracę komisji Rady.

Rada obraduje na komisjach i sesjach rozstrzygając sprawy 
i problemy w drodze uchwał należących do jej kompetencji, 
określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Oprócz 
uchwał Rada może podejmować: oświadczenia, deklaracje, 
postanowienia proceduralne, apele, stanowiska i opinie.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodni-
czącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
O sesji Rady przewodniczący zawiadamia pisemnie Bur-
mistrza i radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem 
sesji, wskazując miejsce działań i godzinę sesji. Dołącza 
porządek obrad wraz z projektem. Termin zawiadomienia 
nie dotyczy sesji zwoływanych w trybie nadzwyczajnym. 
Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowe-
go składu Rady przewodniczący zobowiązany jest zwołać 
sesję. Zawiadomienia o jej terminie zawsze podaje się do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty np. 
na stronie internetowej UM. Sesje Rady są jawne podobnie 
jak posiedzenia Komisji Stałych Rady. Burmistrz obowią-
zany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i 
organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. Rada może 
rozpocząć obrady z co najmniej połową swego składu oso-
bowego, co stanowi tzw. kworum.

Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewod-
niczącego formuły: „Otwieram sesję Rady Miasta Kostrzyn 
nad Odrą.” Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza, na 
podstawie listy obecności, prawomocność obrad. Porządek 
obrad obejmuje w szczególności: przyjęcie wniosków do 
porządku obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej 
sesji, sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym., rozpatrzenie projektów uchwał lub zaję-

ORGANIZACJA I PRACA 
RADY MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ
cie stanowiska, interpelacje i zapytania radnych, odpowie-
dzi na zgłoszone interpelacje i wnioski oraz sprawy różne.

Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, 
prowadzi obrady wg ustalonego porządku, otwierając i za-
mykając dyskusję nad każdym z punktów. Po zamknięciu 
dyskusji przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowa-
nia. Biorą w nim udział wyłącznie radni. Głosowanie jawne 
odbywa się przez podniesienie ręki, które zarządza i prze-
prowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy 
„za” i „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. Sumuje je, po-
równuje z listą radnych obecnych na sesji lub ustawowym 
składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania 
w protokole sesji. Do przeliczania głosów przewodniczą-
cy może wyznaczyć radnych. Wyniki glosowania jawnego 
ogłasza przewodniczący obrad.

W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart ostę-
plowanych pieczęcią Rady. Głosowanie prowadzi Komisja 
Skrutacyjna, powołana z członków  Rady.

Cały przebieg sesji rejestrowany jest na kamerze cyfrowej. 
Na tej podstawie z przebiegu sesji sporządzany jest proto-
kół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu 
obrad. Protokoły przechowywane są w Biurze Rady Miasta 
do wglądu.

Szanowni Państwo opisałem bardzo zwięźle organizację i 
pracę Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, ale mam nadzieję, 
że poszerzy to wiedzę o organie władzy, który współpracuje 
z Burmistrzem A. Kuntem dla dobra naszego miasta. Nie 
zawsze nasze zobowiązania wobec wyborców mogą być wy-
konane w przyrzeczonym czasie np. z braku wykonawców, 
braku pieniędzy w budżecie, albo z konieczności wykona-
nia inwestycji, które nie były ujęte w budżecie na dany rok 
lub z powodu wzrostu kosztów inwestycji, w trakcie ich re-
alizacji. W Urzędzie Miasta jest rejestr zgłaszanych przez 
mieszkańców i radnych potrzeb inwestycyjnych na kwotę 
ok. 60 mln złotych. Co roku z wykazu ubywa wiele pozycji, 
ale wciąż napływają nowe.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Łysiak
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KWW Andrzeja Kunta w wyborach samorządowych 2014 
roku wprowadził do Rady Powiatu Gorzowskiego dwóch 
radnych Andrzeja Kaila i Zygmunta Mendelskiego. Było to 
duże osiągniecie zważywszy na to, że Komitet zgłosił kandy-
datów tylko w jednym okręgu wyborczym, a mianowicie w 
Kostrzynie nad Odrą. Jak się okazało obaj panowie znaleźli 
się poza strukturami władzy organów powiatowych. Pomi-
mo wcześniejszych ustaleń radni z PSL nie dotrzymali sło-
wa odnośnie planowanej koalicji, co spowodowało, że obaj 
panowie znaleźli się w tzw. opozycji. Zarówno radny Kail, 
jak i radny Mendelski zasilili Komisję Rozwoju Gospodar-
czego i Finansów. Wszystko wskazywało na to, że również 
i ta kadencja pozostanie zmarnowana, mając na uwadze 
sprawy naszego miasta. Tak się jednak na szczęście nie 
stało. Wysoka kultura osobista i zmysł polityczny naszych 
radnych doprowadziły do tego, że szybko odnaleźli się w 
zaistniałej sytuacji i z powodzeniem, przy dużym wsparciu 
Burmistrza Kostrzyna nad Odrą Andrzeja Kunta, zaczęli 
zgłaszać swoje postulaty. Bardzo szybko również nawiązane 
zostały dobre relacje ze Starostą Gorzowskim, Małgorzatą 
Domagałą, z którą radny Kail zawodowo współpracuje już 
ponad 20 lat. Na pierwszej sesji roboczej padł wniosek o 
rozwiązanie problemu zaległych wynagrodzeń dla pra-
cowników kostrzyńskiego szpitala. W tym miejscu należą 
się gorące podziękowania dla radnych z pozostałych miej-
scowości naszego powiatu. Bez ich zgody na zaciągnięcie 
wielomilionowej pożyczki sprawa szpitala pewnie do dzisiaj 
byłaby nierozwiązana. Nawet najlepiej przygotowany wnio-
sek bez szerokiego poparcia w Radzie Powiatu nie zostałby 
później tak sprawnie zrealizowany przez panią Starostę. 
Reszta spraw wydawała się już prosta. Kilka z nich warto wy-
mienić. Po wniosku Andrzeja Kaila rozpoczęto szybkie ustale-
nia, co do umocowania Filii Wydziału Komunikacji w Kostrzy-
nie w pełne uprawnienia do załatwiania spraw związanych z 
rejestracją pojazdów (i nie tylko). Mieszkańcy Kostrzyna nad 
Odrą nie musieli już od tego momentu stać w długich kolej-
kach w Gorzowie. Radny Zygmunt Mendelski zgłosił wniosek 
o naprawę ulicy Narutowicza, która służy mieszkańcom mia-
sta ale, i którą pacjenci dowożeni są do szpitala. Wygląd tej 
drogi obecnie jest powodem dumy nie tylko wykonawcy, ale 
i całego powiatu. Obaj panowie zasiadali w komisji doraźnej 
ds. środków podwyżkowych niewypłaconych pracownikom 
szpitala. Radny Andrzej Kail przewodniczył pracom tej komi-
sji. Niestety wyniki prac stwierdzone po analizie dokumentów 
dotyczących sprawy potwierdziły wątpliwości pracowników 
szpitala, którym zarząd nie wypłacił należnych im pieniędzy. 
Sprawa jest w sądzie. Radny Zygmunt Mendelski realizował na 
zlecenie Starostwa wiele imprez o charakterze sportowym, w 
których udział brali mieszkańcy z terenu całego powiatu. 

RAZEM DLA POWIATU RAZEM DLA KOSTRZYNA
Podsumowanie kadencji 2014-2018 radnych Rady Powiatu Gorzowskiego z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Kunta.

Byłoby niesprawiedliwe przypisywanie tych sukcesów tylko 
tym dwóm radnym jednakże śmiało można powiedzieć, że 
pomimo pozostawania poza zarządem powiatu zainicjowa-
li wiele dobrych rzeczy, które dzisiaj służą mieszkańcom. O 
tym, co Rada Powiatu zrealizowała przy udziale m.in. rad-
nych z KWW Andrzeja Kunta poniżej:
• uzyskanie pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 

46.900.000,00 zł na spłatę zobowiązań szpitala w Ko-
strzynie nad Odrą;

• spłata zaległych pensji pracowników szpitala w kwocie 
7.00.000,00 zł – 353 osoby;

• skuteczne negocjacje umorzeń należności cywilnopraw-
nych oraz spłata zaległości wobec 133 wierzycieli szpitala;

• spłata 7.000.000,00 zł pożyczki do Budżetu Państwa;
• remonty dróg powiatowych: Kłodawa – Lipki, ul. Na-

rutowicza w Kostrzynie nad Odrą – wartość inwestycji 
drogowych to ponad 16.000.000,00 zł;

• otwarcie pełnoprawnej filii Wydziału Komunikacji w 
Kostrzynie nad Odrą;

• opracowanie nowoczesnego statutu dla Powiatu Go-
rzowskiego;

• przystąpienie do projektu „Modernizacja Kształcenia 
Zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

• przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gorzowskiego;

• przystąpienie do projektu „Lubuski e-urząd II”
Nie wszystko jednak jeszcze zostało zrobione. Radny An-
drzej Kail za największą swoją porażkę uznaje brak pozy-
tywnej odpowiedzi ze strony Wojewody Lubuskiego na jego 
wniosek dotyczący kolejnej karetki pogotowia dla Kostrzy-
na nad Odrą.

Andrzej Kail, lat 47
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego z ramienia KWW An-
drzeja Kunta w kadencji 2014-2018
• członek Komisji Rozwoju i Finansów
• członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
• Przewodniczący Komisji doraźnej ds. wydatkowania 

środków podwyżkowych przez Nowy Szpital w Ko-
strzynie nad Odrą;

• Przewodniczący Komisji doraźnej ds. służby zdrowia
• Przewodniczący Komisji ds. opracowania projektu Sta-

tutu Powiatu Gorzowskiego w 2015 roku
• Przewodniczący Komisji ds. opracowania projektu Statutu 

Powiatu Gorzowskiego w 2018 roku (po zmianie prawa)

Zygmunt Mendelski, lat 59
Serdecznie dziękuję za udzielone poparcie i za obdarzone 
zaufanie przez Wyborców w ostatnich  dwóch kadencjach. 

Przez 8 lat w obronie słusznych spraw mieszkańców Ko-
strzyna nad Odrą występowałem niemal we wszystkich ob-
radach komisji i sesji powiatowej.  Będąc w opozycji byłem 
zwolennikiem sensownych działań, dążyłem do głębokie-
go zaangażowania bez nadmiernego uprawniania polityki. 
Dzięki nabytym doświadczeniom wierzę, że nadal będę 
mógł uczciwie i rzetelnie pracować oraz działać na rzecz 
Miasta Kostrzyn nad Odrą i powiatu gorzowskiego.
Radny rady powiatu gorzowskiego z ramienia KWW An-
drzeja Kunta w kadencji 2010-2014,
• w-ce przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Go-

spodarczego
• Radny rady powiatu gorzowskiego z ramienia KWW 

Andrzeja Kunta w kadencji 2014-2018,

• członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• członek Komisji  Doraźnej ds. wydatkowania środ-

ków  podwyżkowych przez Nowy Szpital w Kostrzy-
nie nad Odrą,

• członek Komisji Doraźnej ds. służby zdrowia
Dziękując za zaufanie wyborców w 2014 roku mam nadzie-
ję, że choć w części spełniłem pokładane we mnie nadzieje.
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Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą w dniach od 1 września do 17 października 2018 
r.  zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych
Miasto Kostrzyn nad Odrą pozyskało grant w ramach projektu  „Nowa jakość konsulta-
cji społecznych w planowaniu przestrzennym” realizowanego przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Przedmiotem konsultacji społecznych w naszym mieście jest  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sportowa, Prosta II. Obecnie obo-
wiązujący na tym terenie  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic :Sportowa, Prosta i Ogrodowa przyjęty został  Uchwałą Nr XLIII/350/98 z dnia 29 
maja 1998 r. i  w niewielkim zakresie zmieniony został  Uchwałą Nr  XLVI/371 /10 Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odra  z dnia 4 listopada 2010 roku.
Zmieniające się uwarunkowania, konieczność uporządkowania zagospodarowania tego 
terenu skłoniły władze Miasta do podjęcia decyzji o przystąpieniu do opracowania nowe-
go planu miejscowego  dla wymienionego wyżej obszaru. Po raz pierwszy, dzięki udziało-
wi w ogólnopolskim projekcie, chcemy stworzyć ten ważny dokument z jak najszerszym 
udziałem mieszkańców. Dlatego będziemy prowadzić konsultacje w przestrzeni miej-
skiej- na Osiedlu Leśnym, Placu Wojska Polskiego, podczas Dni Twierdzy  zapraszając do 
udziału jak najwięcej osób, które chcą wiedzieć więcej na temat tworzenia i powstawania 
planów zagospodarowania przestrzennego.
-------------------------------------
Mieszkasz lub pracujesz w okolicy Osiedla Leśnego? Może jesteś właścicielem, użytkowni-
kiem  wieczystym lub po prostu znasz ten teren i masz swoje zdanie na temat zmian, które 
mogą nastąpić w tym obszarze, to skorzystaj z szansy na bezpośredni udział w proce-
sie planowania. Wspólnie z Państwem rozpoczynamy prace nad projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sportowej i  Prostej w Kostrzynie 
nad Odrą. To bardzo ważne byśmy razem, wspólnie wypracowali wnioski, bowiem mpzp 
będzie określał np. co można, a czego nie będzie można zbudować w tej okolicy i jaki cha-
rakter będzie miała zabudowa i przestrzeń w tym miejscu, czyli jak w przyszłości będzie 
wyglądać Osiedle Leśne i jego okolica.
Dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców 
Osiedla Leśnego i Samorząd Osiedlowy, radnych Rady Miasta, Rady Seniorów i Młodzie-
żowej Rady Miasta oraz inwestorów i przedsiębiorców wiążących swoje plany z tym ob-
szarem – zapraszamy wszystkich mieszkańców. Spotkania konsultacyjne mają charakter 
otwarty , każdy może przyjść na spotkanie, porozmawiać w punkcie konsultacyjnym, wy-
pełnić ankietę czy złożyć wniosek.

Jak uczestniczyć w konsultacjach ?
Zapraszamy na spotkania konsultacyjne
w dniu 12.09.2018 r. o godzinie 17:00 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w Klu-
bie Osiedlowym - Osiedle Leśne 5

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZAPRASZA  DO UCZESTNICZENIA

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
UWAGA RODZICE - na czas trwania spotkania  zapewniamy opiekę dla najmłodszych 
przez   animatora w namiocie ustawionym w sąsiedztwie Klubu Osiedlowego.
04.10.2018 r. o godzinie 15:00  spotkanie dla przedsiębiorców i inwestorów w sali re-
stauracyjnej Hotelu Bastion,
11.10.2018 r. godzina 15:00  – spotkanie  z Radnymi Rady Miasta, Radą Seniorów, 
członkami Komitetu Rewitalizacji w sali restauracyjnej Hotelu Bastion.
19.09.2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00  burmistrz zaprasza   młodzież szkolną 
w wieku 16-18 lat na spacer badawczy, a w godzinach od 12.00 do 15.00 - World Cafe 
z elementami warsztatu przyszłościowego dla młodzieży licealnej biorącej udział w 
spacerze badawczym.
Wszystkie spotkania poprowadzi profesjonalny moderator wraz z  ekspertem z dziedziny 
planowania przestrzennego przy współudziale władz miasta i pracowników Urzędu Miasta.          

Zapraszamy także do punktów konsultacyjnych  :
    01.09.2018 r.  godzina 15.00 -18.00     Dni Twierdzy - Stare Miasto
  19.09.2018 r.  godzina 16.00 - 18.00    Osiedle Leśne  
  26.09.2018 r.  godzina 16.00 - 18.00    Plac Wojska Polskiego
  03.10.2018 r.  godzina 16.00 - 18.00    Osiedle Leśne
  10.10.2018 r.  godzina 16.00 - 18.00    Plac Wojska Polskiego

Tutaj będzie można porozmawiać z planistami i urzędnikami, którzy wyjaśnią zasady 
konsultacji i odpowiedzą na nurtujące pytania oraz pomogą wypełnić ankietę czy złożyć 
wniosek do planu.

Ankiety i wniosków można pobrać:
• w punkcie konsultacyjnym i na spotkaniach
• na stronie internetowej miasta

- wniosek    
http://www.kostrzyn.pl/konsultacje/mpzp_sportowa/wniosek_mpzp_sportowa.pdf
-  ankieta
http://www.kostrzyn.pl/konsultacje/mpzp_sportowa/ankieta_mpzp_sportowa.pdf

• w siedzibie Urzędu miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2 w pokoju nr 27,
Wypełnione druki należy złożyć:
• w punkcie konsultacyjnym lub podczas spotkania,
• dostarczyć na adres Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2
• lub elektronicznie: konsultacje_mpzp_sportowa@kostrzyn.um.gov.pl

Bieżące informacje o konsultacjach dostępne są na stronie Urzędu Miasta - www kostrzyn.pl 
w zakładce „konsultacje społeczne mpzp_sportowa” .
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Basen „Mors” – na terenie basenu jest już zamontowana cała technologia, tj. stacja uzdatniania wody 

– serce inwestycji, cała niecka basenowa jest już wyłożona folią basenową, są już kontenery dla ratow-

ników i kontener sanitarny, na wykończeniu są roboty ziemne – wyłożenie dookoła basenu kostki be-

tonowej. Planowany remont basenu przeciągnął się, gdy okazało się, że zakres prac remontowych musi 

być dużo szerszy niż na początku zakładali projektanci poszczególnych branż. Basen musi być jednak 

przede wszystkim bezpieczny, dlatego na jego otwarcie mieszkańcy oczekują z cierpliwością. Inwesty-

cja jest realizowana ze środków miasta z 30-tysiecznym dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego. 

Centrum Zapaśnicze – powstają trybuny dla widowni, montowane jest ich zbrojenie, pojawia się 
strop w niższych poziomach, w najbliższym czasie będzie montowane zadaszenie hali. Roboty wyko-
nywane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Obiekt sportowy będzie dostępny dla wszyst-
kich sekcji sportowych oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i mieszkańców miasta już za rok.
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 3 500 000,00 
zł w ramach Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2018.

Szatnie przy MOSiR – trwają prace murarskie, są już fundamenty, ściany, a na tyłach ośrodka jest już piękna zielona murawa przygotowana pod trzy boiska treningowe.

Skwer przy ul. Jana Pawła II – zamontowane zostały stelaże pod panele dekoracyjne, zakończyli-
śmy roboty ziemne, trwają obecnie prace budowlane. Najpiękniej będzie wyglądał na wiosnę 2019 
roku. Skwer stanowi jedno z zadań zaplanowanych do zrealizowania w ramach projektu „Poprawa 
jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie 
Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie” dofinansowanego w wysokości 665 436,69 zł ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2018.
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Ul. Jana Pawła II – zakończono prace rozbiórkowe starej nawierzchni asfaltowej, tworzona jest kanalizacja deszczowa, przygotowujemy się już do ułożenia koryta drogi i ułożenia krawężni-ków. Na wykonanie tej 620 metrowej drogi „przez las” otrzymalismy dofinansowanie w ramach rządowego Programu na rzecz rozwoju  oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej w wysokości 1 589 526,00 zł

Ul. Łódzka – trwa montaż kanalizacji deszczowej, są już chodniki, krawężniki, widać wyty-

czony geodezyjnie zarys drogi, która tu powstanie. Przy ulicy stoją już latarnie. Inwestycja jest 

efektem pozytywnie rozpatrzonego wniosku budżetowego złożonego przez mieszkańców do 

burmistrza miasta.

Sala Gimnastyczna przy SP3 – nie ma już starej podłogi na Sali. Trwa obecnie układanie nowej 
nawierzchni sportowej, wykonanej ze środków budżetu miasta dla podniesienia komfortu spor-
towego zajęć sportowych i bezpieczeństwa dzieci. 

Szatnie i sanitariaty w SP4 – ukończony jest już remont sanitariatów i szatni w SP4. Na chwilę 

obecną trwają jeszcze prace remontowe szatni w piwnicy.

Żłobek Miejski – Mamy już stan surowy zamknięty, trwa montaż instalacji w środku, pojawiają się pierwsze płytki, rozpoczęliśmy prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W naszym Żłobku stworzymy miejsce dla 60 dzieci, których gwar wypełni to miejsce w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Budowa żłobka dofinansowana jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 w wysokości 1 200 000 ,00 zł.
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Kostrzyn nad Odrą reprezentowały 3 zespoły: Lech Poznań 
FA 2008 D. Dudka, Lech Poznań FA 2009 D. Dudka, UKS 
Celuloza Kostrzyn nad Odrą. Celem turnieju jest konsoli-
dacja środowiska piłkarskiego z Polski i Niemiec, dlatego 
też na kostrzyńskim obiekcie gościliśmy piłkarzy z Gor-
gast, Manschnoww-Golzow i Seelow. Tradycyjnie o 10.00 
sędziowie wyprowadzili na płytę boiska 13 drużyn, które 
w dniu dzisiejszym przystąpiły do rywalizacji. Oficjalnego 
powitania zawodników, trenerów i gości dokonali dyrek-
tor MOSiR Zygmunt Mendelski, dyrektor ds. Marketin-
gu KSSSE Andrzej Kail oraz prezes Colloseum Marketing 
Sport Mirosław Wrzesiński. Po oficjalnym otwarciu turnie-
ju młodzi piłkarze przystąpili do gier na 4 boiskach, gdzie 
rozgrywali swoje mecze systemem „każdy z każdym”. Nie 
zawiedli także kibice, którzy gorąco dopingowali młodych 
piłkarzy. Cały turniej przebiegał w miłej sportowej, piłkar-
skiej atmosferze. Strzelono wiele efektownych bramek, były 
parady bramkarskie, piękne akcje.
Dekoracji najlepszych dokonali: dyrektor MOSiR Zyg-
munt Mendelski, dyrektor ds. Marketingu KSSSE Andrzej 
Kail oraz wicedyrektor MOSiR Mariusz Staniszewsk. Dla 
wszystkich zespołów przygotowano pamiątkowe puchary, 
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal uczest-
nictwa. Ponad to wyróżniono pamiątkowymi statuetkami 
najlepszych zawodników w każdym zespole.

Wyróżniono i udekorowano także zawodników w następu-
jących kategoriach.
Najlepszy zawodnik turnieju: Prusinowski Maciej (Celulo-
za Kostrzyn nad Odrą)
Najlepszy bramkarz turnieju: Różycki Krystian (Dwójka 
MOS Gubin)
Król Strzelców: Matkowski Jonatan (Warta Słońsk)
Trener zwycięskiej drużyny: Sobolewski Patryk (Dwójka 
MOS Gubin)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
Dwójka MOS Gubin
Uczniowski Klub Sportowy Torzym
UKS Perła Cybinka
Orzeł Międzyrzecz
Steinpol Ilanka Rzepin
Celuloza Kostrzyn nad Odrą
Lech Poznań FA 2009 D. Dudka
Polonia Słubice
Warta Słońsk
SpG Gorgast / Manschnow – Golzow
Victoria Seelow
Lech Poznań FA 2008 D. Dudka
Czarni Browar Witnica
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

PIŁKA PONAD GRANICAMI!
W dniu 19 sierpnia 2018 roku na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ko-
strzynie nad Odrą odbył się w turniej piłki nożnej pod nazwą „Piłka ponad granicami”. Zwy-
cięzcą turnieju, który stał na bardzo wysokim poziomie piłkarskim, został zespół Dwójki 
MOS Gubin przed Uczniowskim Klubem Sportowym Torzym trzecie miejsce zdobyła druży-
na UKS Perła Cybinka.

BIEG KATORŻNIKA ZALICZONY

11 sierpnia w Lublińcu Natan Fleszer wystartował w prestiżo-
wym biegu Katorżnika na dystansie 11 km, jak sami organizato-
rzy mówią bieg ten „katuje, upadla i miesza z błotem”. Zawody 
zaliczały się do ekstremalnie brudnych i trudnych, ponieważ 
trasa nie należy do łatwych, uczestnik musi pokonać liczne ba-
gna i jezioro. Pułapką na biegu okazały się gałęzie drzew i całe 
konary ukryte pod wodą lub błotem. Najczęściej uwidaczniały 
się dopiero podczas bolesnego spotkania z piszczelami.Niezwy-
kła atmosfera biegu udzielała się cały czas, chociaż wszyscy byli 
brudni i bardzo zmęczeni to jednak szczęśliwi, Natan ukończył 
trasę w czasie 02:43:31 oraz zdobył jeden z największych medali 
w Polsce, zostały mu jeszcze 2 biegi do zdobycia 2 szlemów. W 
imprezie brało udział prawie 1500 zawodników.

WYPOŻYCZ KAJAK!

MOSiR Kostrzyn zaprasza do przystani Rekreacyjnej Delfin, 
gdzie można wypożyczyć kajaki. Cena to 8 zł za godzinę pły-
wania. Aktualnie można popłynąć trasą kajakową - Przystań 
Delfin – Kanał Warnicki – Rzeka Warta – Przystań Delfin – 
trasa została wytyczona i oznaczona przez – Kostrzyński Klub 
Sportów Wodnych i liczy 10 km, płynie się około 4 godzin, do 
30 września można także wpłynąć na rzekę Postomię do wy-
sokości Wyspy. Kajaki można wypożyczyć od poniedziałku do 
piątku (bez świąt), w godzinach od 9.00-16.00 do dyspozycji 
są: 4 kajaki (2osobowe) oraz 4 jednoosobowe.

WYKOPMY RASIZM
ZE STADIONÓW

W tym roku podczas Pol’and’Rock Festival (dawnego Przy-
stanku Woodstock) odbyła się wyjątkowa edycja Turnieju 
„Wykopmy Rasizm ze Stadionów” organizowanego przez Sto-
warzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’, wsparte organizacyjnie przez 
Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Kostrzynie nad Odrą. Wydarzeniu temu w nawią-
zaniu do niedawno zakończonych Mistrzostw Świata nadano 
miano alternatywnego Antyrasistowskiego Mundialu. Zawod-
nicy symbolicznie reprezentowali drużyny z całego świata. 
Przez dwa dni w niesprzyjających warunkach zespoły walczyły o 
„Puchar Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą” Andrzeja Kun-
ta. W wielkim finale Polska zagrała z Iranem zwyciężając 2:1, 
miejsce trzecie przypadło zespołowi Panamy. Nagrodę fair play 
zdobył zespół Chorwacji. Oficjalnej dekoracji dokonali dyrektor 
MOSiR Kostrzyn nad Odrą Zygmunt Mendelski oraz przedsta-
wiciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” Leszek Naranowicz.
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Od godzin porannych kostrzyńscy węd-
karze z wszystkich trzech kół wędkarskich 
rywalizowali w zawodach, w których wystą-
pili także ich koledzy z Dębna. Bezapelacyj-
nie najlepsze okazało się Koło Wędkarskie 
PZW nr2 (16.424 pkt.), które wyprzedziło 
gospodarzy (13.022 pkt.), „Trójkę” (10.764 
pkt.) i gości z Dębna (6.828 pkt.). Nie ry-
walizacja była jednak najważniejsza, o czym 
przekonano się podczas wspólnej biesiady, 
podczas której wszyscy zgromadzeni mie-
li na sobie okolicznościowe koszulki. Już 
od początku prezes „jedynki” Arkadiusz 
Głowicki przypominał o tradycjach Koła, 
które stworzyli równo siedemdziesiąt lat 
temu kolejarze. Przy tej okazji prezes przy-
pominał kolegów, którzy odeszli i obiecał 
kontynuować tą piękną tradycję wędkar-
ską. I w tym duchu utrzymane były życze-
nia dla Jubilata. Jan Włodarczyk, prezes 
Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. 
przypominał, ze to właśnie tutaj, pół wie-
ku temu, rozpoczynał swoją przygodę z 
wędkarstwem. J. Włodarczyk złożył gratu-
lacje  z okazji 70-lecia istnienia oraz życzył 
dalszych sukcesów. Dyrektor MOSiR w 
Kostrzynie nad Odrą Zygmunt Mendelski  
z kolei zauważył, że „współpraca z Wami 
jest wzorowa a Wasza praca świadczy tylko 
dobitnie o tym, że jesteście ambasadorem 
wędkarstwa w Kostrzynie nad Odrą i całym 
kraju”. Dyrektor wśród szczerych życzeń 
pozwolił sobie nawet na deklarację, że bę-
dzie dalej wspierał wędkarzy z „jedynki” a 
A. Głowicki odwdzięczył się komplemen-
tem, że kostrzyński MOSiR nigdy jeszcze 

PZW NR1 MA JUŻ 70 LAT!

nie zawiódł. Na uroczystości nie zabrakło 
również władz miasta reprezentowanych 
przez Wiceburmistrza Miasta Kostrzyn nad 
Odrą Zbigniewa Biedulskiego, który otwo-
rzył oficjalni zawody a następnie nagrodził 
najlepszych.
Jeśli już jesteśmy przy nagrodzonych, to 
warto wspomnieć, ze również A. Głowicki z 
okazji 70-lecia istnienia Koła złożył podzię-
kowania na ręce wiceburmistrza, dyrektora 
MOSiR oraz strategicznego sponsora, jakim 
od lat jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna reprezentowana przez 
Andrzeja Kaila. I to właśnie on wręczał 
nagrody zwycięzcom wędkarskich zawo-
dów spławikowych i obiecał, że Strefa bę-
dzie wspierać ich sportową rywalizację „do 
końca świata i o jeden dzień dłużej”. Z kolei 
najlepsi wędkarze (Krzysztof Wasilewski – 
Koło nr2, Marcin Wachowiak – Koło Nr1 
i Dariusz Zagacki z Koła nr2) odebrali pu-
chary i medale z rąk Z. Mendelskiego i Z. 
Biedulskiego. Po wykonaniu pamiątkowego 
zdjęcia przystąpiono do prawdziwej uczty 
przygotowanej przez organizatorów a część 
oficjalną zakończyło wręczenie specjalnych 
statuetek dla najstarszych (stażem, bo nie 
duchem!) wędkarzy z Koła Wędkarskiego 
Nr1 – Mirosław Snackiego, Stefana Neu-
manna, Franciszka Magdziaka, Jana Wol-
nego, Jana Tomkowskiego, Tadeusza Ma-
ciejewskiego i Witolda Puzia. Przy tej okazji 
nie brakowało chwil wzruszeń, wspomnień 
ale i  radości z wieloletniego dzielenia 
wspólnej, sportowej pasji. A nam pozostaje 
jedynie życzyć… połamania kija!

28 lipca Koło Wędkarskie PZW Nr1 w Kostrzynie nad Odrą ob-
chodziło 70-lecie swojego istnienia. Przypomnijmy, że to właśnie 
wędkarze z „jedynki” od niemal wieku rozsławiają nasze miasto w 
wędkarskim środowisku na terenie całego kraju. Z okazji pięknego 
jubileuszu zorganizowano na Kanale Warnickim, jak każe tradycja, 
spławikowe zawody wędkarskie. Po kilku godzinach sportowej ry-
walizacji przystąpiono do podsumowania wyników, a wspólna, ro-
dzinna impreza w tym roku miała jakże inny, podniosły charakter 
- o czym przeczytają Państwo w naszej relacji.

Tradycyjnie już wszystkie konkurencje ro-
zegrano na kortach tenisowych MOSiR, za-
równo pogoda jak i kibice jak co roku dopi-
sali, zagrzewając do rywalizacji wszystkich 
uczestników spartakiady. W tegorocznej 
spartakiadzie rywalizowały ze sobą następu-
jące zespoły: Dom Pomocy Społecznej Dom 
Seniora w Kostrzynie nad Odrą, KS „Człowie-
kiem Jestem” I, KS „Człowiekiem Jestem” II, 
KS „Człowiekiem Jestem” III, Środowiskowy 
Dom Pomocy w Kostrzynie nad Odrą, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Związek Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów Kostrzyn nad 
Odrą, Oddział Rejonowy Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Dębnie, Polski 
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w 
Słubicach I, Polski Związek Emerytów Renci-
stów i Inwalidów w Słubicach II.
W tym roku Seniorzy zmagali się w sześciu 
konkurencjach takich jak: Rzut woreczkami 
do celu, Strzały polo do dołka, Przenoszenie 
piłki górą, Strzały piłką do bramki, Przeno-
szenie piłki bokiem, Rzuty piłką lekarską. 
Rywalizacja jak co roku była bardzo zacięta 
i wyrównana a co cieszy przede wszystkim 
to stale rosnąca frekwencja na tej imprezie. 
Każda z konkurencji dla seniorów była od-
powiednio punktowana i drużyna groma-
dziła punkty, jednak tak naprawdę nie pro-
wadzono żadnej klasyfikacji a zdobywane 
punkty były symboliczne. Wszystkie dru-
żyny uhonorowano jednakowymi puchara-
mi oraz pamiątkowymi dyplomami, każdy 
uczestnik otrzymał także specjalny certyfi-
kat uczestnictwa. Fundatorem nagród był 
MOSiR a dekoracji dokonali Zygmunt 
Mendelski, Mariusz Staniszewski oraz Jerzy 
Wanat. Dodatkowo każda drużyna otrzy-
mała gadżety które uczestnikom przekazał 

SPARTAKIADA
SENIORÓW 2018

W dniu 16 sierpnia od godziny 11 do 14 na stadionie sportowym 
MOSiR   w Kostrzynie nad Odrą odbyła się XI Spartakiada Spor-
towo - Rekreacyjna organizacji pozarządowych Seniorów o „Pu-
char Dyrektora MOSiR”.  W tym roku do rywalizacji przystąpiło 
10 reprezentacji, w tym goście z Dębna, Słubic a także z Niemiec. 
Organizatorami byli: Kostrzyńskie Stowarzyszenie  „Człowiekiem 
Jestem” oraz MOSiR Kostrzyn nad Odrą. Uroczystego otwarcia do-
konali dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski oraz prezes KS „Czło-
wiekiem Jestem” Jerzy Wanat, życząc wszystkim przede wszystkim 
dobrej zabawy, miłej atmosfery oraz dużo sił i zdrówka do pokona-
nia wszystkich konkurencji. 

prezes KS „Człowiekiem Jestem” Jerzy Wa-
nat. Najstarszymi uczestnikami tegorocznej 
spartakiady byli 81 letnia Bernadetta Su-
chocka oraz 80 letni Tadeusz Kramek, któ-
rych także uhonorowano pamiątkowymi 
statuetkami
Wyniki końcowe:
KS „Człowiekiem Jestem” I (55 pkt),
Oddział Rejonowy Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Dębnie (46 pkt)
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Kostrzyn nad Odrą (43 pkt)
Polski Związek Emerytów Rencistów i In-
walidów w Słubicach I (37 pkt),
Polski Związek Emerytów Rencistów i In-
walidów w Słubicach II (37 pkt),
Uniwersytet Trzeciego Wieku (32 pkt)
Środowiskowy Dom Pomocy w Kostrzynie 
nad Odrą (32 pkt)
KS „Człowiekiem Jestem” II (27 pkt),
KS „Człowiekiem Jestem” III (27 pkt),
Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora w 
Kostrzynie nad Odrą (21 pkt)
Po zakończeniu turnieju wszyscy po wyczer-
pujących zmaganiach zasiedli do wspólnego 
grilla i mogli uraczyć się smacznymi kiełba-
skami i nie tylko, zawierając kolejne znajo-
mości i dobrze się bawiąc. Był to naprawdę 
udany dzień, który seniorzy spędzili zdrowo 
i aktywnie, w miłym towarzystwie i co naj-
ważniejsze z uśmiechami na twarzy pokony-
wali wszystkie konkurencje bez większych 
problemów. Już dziś zapraszamy na kolejną 
edycję spartakiady. Warto także nadmienić 
iż podczas dekoracji nasi goście ze Słubic za-
prosili reprezentacje startujące w Kostrzynie 
na podobną imprezę do siebie.

Mariusz Staniszewski
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WARTO PRZECZYTAĆ
NOWE KSIĄŻKI
W BIBLIOTECE!

Wakacje już za nami, a my ani na chwilę nie zwalniamy 
tempa i każdego dnia dbamy o to, aby zawsze mieli Pań-
stwo tylko dobre książki do czytania. Zachęcamy także do 
składania propozycji zakupu interesujących Państwa tytu-
łów. A oto kilka ostatnich naszych nowości wydawniczych:
BESTSELLERY:
– „365 dni” B. Lipińska
– „A ja żem jej powiedziała” Katarzyna Nosowska
– „Apartament w Paryżu” G. Musso
– „Będzie bolało” A. Kay
– „Hashtag” R. Mróz
– „Kora, Kora. A planety szaleją” K. Sipowicz
– „Na skraju załamania” B.A. Paris
– „Outsider” S. King
– „Tatuażysta z Auschwitz” H. Morris 
– „Wszystko, czego pragnęliśmy” E. Giffin
– „Za zamkniętymi drzwiami” B.A. Paris
LITERATURA FAKTU, REPORTAŻE:
– „Dziewczyny z Dubaju. Kulisy dziennikarskiego śledz-
twa” P. Krysiak
– „Generałowie” J. Ćwieluch
– „Instrukcja obsługi lasu” P. Wohlleben
– „Laleczki skazańców. Życie z karą śmierci” L. Polman
– „Łowcy szpiegów. Polskie służby kontra CIA” T. Awłasewicz
– „Majami. Zły pies” A. Górski
– „Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach” 
M. Kicińska, M. Sznajderman
– „Skazane na potępienie” E. Ornacka
BIOGRAFIE:
– „Basia. Szczęśliwą się bywa” B. Stuhr, B. Nowicka
– „Danuta Szaflarska. Jej czas” G. Michalik
– „Jak Kaczkowski. Życie pod prąd. Biografia” P. Wilczyński
– „Marek Dyjak. Polizany przez Boga” M. Dyjak, Ł.Klinke
RODZINA:
– „Dziecko, a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się ro-
dziców” A. Lewicka-Zelent, K. Korona
– „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole” A. 
Faber, E. Mazlish
ZDROWIE:
– „Cukrzyca typu 2. Leczenie odżywianiem” K. A. Tessmer
– „Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej” B. Dą-
browska
– „Medytacja dla zabieganych” Osho
– „Refluks. Leczenie odżywianiem” K. A. Tessmer
– „Siła ziół” P. Machałek
– „Stany zapalne. Leczenie odżywianiem” K. A. Tessmer
– „Wzmacniaj odporność prostym pożywieniem” B. Żak-Cyran
– „Zatrzymaj Hashimoto. Wzmocnij tarczycę” M. Zaremba
– „Zdrowe jelita. Leczenie odżywianiem” K. A. Tessmer
SPORT:
– „Ironman. 24 tygodnie przygotowań do triatlonu długo-
dystansowego” P. Huddle, R. Fey, T.J. Murphy
– „Przewodnik po bieganiu ultra” Hal Koerner
– „Triatlon. Trenuj z sukcesem” S. Lervill

PRASA W BIBLIOTECE
Od początku tego roku w naszej bibliotece dostępnych 
jest ponad 20 tytułów aktualnej, różnorodnej prasy. Ser-
decznie zapraszamy do korzystania z prasy na miejscu, 
jak również z możliwości wypożyczenia jej do domu. 
DZIENNIKI OGÓLNOPOLSKIE: 
– „Gazeta Wyborcza”
– „Rzeczpospolita”
PRASA REGIONALNA: 
– „Gazeta Lubuska”
PRASA LOKALNA:
– „Samorządny Kostrzyn”
– „Przekrój Lokalny”
– „Flesz Gazeta Kostrzyńska”
– „Kormoran”
– „Bibuła”
CZASOPISMA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
– „Świerszczyk”
– „Victor Junior”
– „Kumpel”

– „Młody Technik”,
– „Nowa fantastyka”
INNE CZASOPISMA:
– „Bieganie”
– „Sens”
– „Zwierciadło”
– „Wędkarski Świat”
– „Rowertour”
– „N.P.M.” (Magazyn Turystyki Górskiej)
– „Focus”
– „M jak mama”
– „Moje mieszkanie”
– „Mollie potrafi”
Zachęcamy do składania propozycji innych tytułów czaso-
pism, które chcieliby Państwo w przyszłości czytać.

Malwina Smycz
kierownik Działu Biblioteka

PRACOWNIA ROBOTYKI
BIBLIOTEKA

1. Pierwszy semestr 2018/2019 (wszyscy z listy rezerwowej)
Od 11 września 2018 swoją przygodę z konstruowaniem i 
programowaniem rozpoczną następni adepci naszej Pra-
cowni Robotyki. Będzie to już kolejna tura. Zajęcia potrwa-
ją do stycznia 2019. W tej edycji będą uczestniczyć ci, któ-
rzy długo oczekiwali na naszej obszernej liście rezerwowej.
2. Drugi semestr 2018/2019 (informacje o zapisach)
Obiecaliśmy Państwu informację na temat uruchomienia 
kolejnych zapisów na kolejne zajęcia w kolejnym semestrze. 
Oto i ona:
Kiedy zapisy:
od 13 listopada 2018 r. do 24 listopada 2018 r.
(dwa tygodnie od wtorku do soboty każdy)
w godzinach od 12.00 do 16.00
lub do wyczerpania miejsc (jeśli nastąpi to szybciej).
Kiedy zajęcia:
drugi semestr 2018/2019
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywania 
się w powyżej podanym czasie osobiście w Bibliotece przy 
ul. Dworcowej 7 w dziale Promocja Czytelnictwa na parte-
rze lub telefonicznie pod numerem 95 725 40 10. Czeka na 
Was nasz Promotor Czytelnictwa Michał Słupczyński.

BIBLIOTEKA  ZAPRASZA
DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI
klub książki dla dzieci 6-9 lat
spotkania raz w tygodniu we wtorki: 16:00-17:30
pierwsze spotkanie: 11 września
dla wszystkich chętnych, bez zapisów
KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW
klub książki dla dzieci 10-14 lat
spotkania raz w tygodniu w czwartki: 16:00-17:30
pierwsze spotkanie: 13 września
dla wszystkich chętnych, bez zapisów
MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI
klub książki dla młodzieży
spotkania raz w miesiącu w środy: 16:00-17:30
pierwsze spotkanie: 26 września
dla wszystkich chętnych, bez zapisów
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
klub książki dla dorosłych
spotkania raz w miesiącu w środy: 16:00-17:30
pierwsze spotkanie: 12 września
dla wszystkich chętnych, bez zapisów
DOJRZALI WSPANIALI
spotkania/wykłady dla seniorów
raz w tygodniu w piątki: 16:00-17:30
pierwsze spotkanie: 21 września
dla wszystkich chętnych, bez zapisów
JĘZYKI OBCE DLA DZIECI
nauka języków obcych w formie animacji dla dzieci 7-12 lat
(przemiennie raz język niemiecki, raz język angielski)
spotkania co dwa tygodnie w piątki: 16:00-17:30
pierwsze spotkanie: 12 października (język niemiecki)
dla wszystkich chętnych, bez zapisów
INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PIELĘGNIARKĄ
„Masz w domu osobę w podeszłym wieku lub przewlekle chorą?

Potrzebujesz podstawowych informacji w zorganizowaniu 
opieki? Służę poradą”.
mgr Helena Rudaniecka
konsultacje w soboty: 22 września, 6 października, 10 listo-
pada, 8 grudnia
w godzinach 11:00-12:00
SCRAPBOOKING
warsztaty rękodzieła dla dorosłych i młodzieży
spotkania w soboty: 15 września, 13 października, 17 listo-
pada i 5 stycznia
dwie grupy: 11:00-13:30 i 14:30-17:00
zapisy od wtorku przed danymi warsztatami w godzinach 
13:00-16:00
DECOUPAGE
warsztaty rękodzieła dla dorosłych i młodzieży
spotkania w soboty: 29 września, 27 października i 1 grudnia
dwie grupy: 11:00-13:30 i 14:30-17:00
zapisy od wtorku przed danymi warsztatami w godzinach 
13:00-16:00
MAMUŚKI Z KOSTRZYNA
spotkania grupy mam z dziećmi
raz w tygodniu w piątki w godzinach: 12:00-14:00
pierwsze spotkanie: 14 września
KLUB POCZĄTKUJĄCEGO INTERNAUTY
nauka obsługi komputera i korzystania z Internetu dla do-
rosłych i seniorów
spotkania każdej grupy raz w tygodniu
I grupa: środy 11:30-13:00, pierwsze spotkanie 12 września
II grupa: środy: 13:30-15:00, pierwsze spotkanie 12 września
III grupa: soboty 12:00-13:30, pierwsze spotkanie 15 września
grupy zamknięte – będziemy dzwonić do wszystkich zapi-
sanych uczestników
DRUKARKA 3D
warsztaty obsługi drukarki 3D
pierwsza grupa: młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w ramach zajęć pozalekcyjnych
w naszej Bibliotece
LEKCJE BIBLIOTECZNE
Szkoły i przedszkola zapraszamy na nieprzeciętne lekcje bi-
blioteczne!
dla wszystkich grup wiekowych
PONADTO:
18 października: spotkanie autorskie z Ewą Lipską
9 listopada: Orlęta Lwowskie
28 listopada: Galaktyka Kobiet (stulecie uzyskania praw 
wyborczych kobiet w Polsce)
15 grudnia: etnograficzne warsztaty wykonywania ozdób 
bożonarodzeniowych
Szczegółowe informacje wkrótce!
Patrz www.biblioteka.kostrzyn.pl!

NARODOWE CZYTANIE 2018
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą zapra-
sza na Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żerom-
skiego, ogólnopolską akcję organizowaną przez Prezydenta 
RP, tym razem w wyjątkowych okolicznościach – w Stulecie 
Niepodległości,
8 września 2018 roku, o godz. 12.00
w siedzibie Biblioteki przy ul. Dworcowej 7, na parterze
(a nie jak dotychczas w Parku Miejskim przy fontannie).
W programie:
1. Głośne czytanie fragmentów „Przedwiośnia” Stefana 

Żeromskiego w wykonaniu Czytelników i Klubowi-
czów Biblioteki

2. Odjazdowy Konkurs dla uczestników Rodzinnego Raj-
du Rowerowego

3. ODJAZDOWA BIBLIOTEKA 2018 w Kostrzynie nad 
Odrą i rozdanie nagród

4. Niespodzianka muzyczna
5. Uczta Książkożerców – pyszny tort w kształcie książki
Narodowe Czytanie to akcja organizowana od 2012 roku 
przez Prezydenta RP, mająca popularyzować fundamental-
ne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej 
tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej 
najdoskonalszych przejawach. To także świetny sposób na 
popularyzację czytelnictwa. W całym kraju przyłącza się do 
akcji wiele miast, miasteczek i małych miejscowości. Czyta-
ją w bibliotekach, na miejskich placach, rynkach, w domach 
pomocy społecznej.
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Ratownicy wodni z Kostrzyna nad Odrą dostali nowy sprzęt. Mał-
gorzata Domagała, starosta gorzowska, przekazała WOPR-owcom 
torbę ratowniczą z wyposażeniem i radiotelefony. Jest to kolejny 
krok do większego bezpieczeństwa w naszym mieście.  

- Wspieranie służb ratowniczych to inwe-
stycja w bezpieczeństwo mieszkańców po-
wiatu – powiedziała Małgorzata Domagała, 
starosta gorzowski. – Wiele razy podczas 
wydarzeń nadzwyczajnych, klęsk czy in-
nych zagrożeń ratownicy WOPR – u wspie-
rali naszych mieszkańców, ratowali ich ży-
cie i mienie.  Żeby robili to jeszcze lepiej 
trzeba ich wyposażyć w nowoczesny sprzęt. 
Powiat gorzowski, na pewno będzie konty-
nuował to wsparcie, bo to się opłaca nam 
wszystkim – podkreśla starosta Małgorzata 
Domagała.
Sprzęt o wartości blisko 6 tysięcy złotych to 
duże wsparcie dla ratowników. – To ważne, 
że powiat wspiera jednostki, które dbają o 
bezpieczeństwo mieszkańców. Mamy na-
dzieję, że to początek dłuższej współpracy 
– mówi Marcin Kleczkowski, prezes ko-
strzyńskiego WOPR.
Ratownicy, dzięki wsparciu powiatu, mają 
do dyspozycji nowoczesną torbę ze specja-
listycznym wyposażeniem. W środku jest 
między innymi butla z tlenem medycznym 
oraz worek samorozprężalny do prowadze-
nia sztucznego oddychania.
Radiotelefony są odporne na działanie wody 
i do działań ratowniczych są zdecydowanie 
lepsze od telefonów komórkowych. Pozwolą 

KOSTRZYŃSKI WOPR 
MA NOWY SPRZĘT

na sprawną łączność pomiędzy ratownikami. 
Otrzymany sprzęt, zarówno torba ratownicza, 
jak i radiotelefony, usprawni działania ratow-
ników i pozwoli na skuteczniejsze niesienie 
pomocy osobom poszkodowanym.
W kostrzyńskim WOPR działa dwadzie-
ścia osób. Wśród nich są ratownicy wodni, 
płetwonurkowie i sternicy łodzi. W ramach 
swoich działań, które wykonują na zasa-
dzie wolontariatu, patrolują niebezpiecz-
ne miejsca na Warcie i Odrze. Ratownicy 
dbają o bezpieczeństwo uczestników obo-
zów dla młodzieży (m.in. 2017 – Krynica 
Morska, Lubniewice, 2018 – Pobierowo). 
Pracowali również na Pol’and’Rock Festival 
w Kostrzynie nad Odrą i jego wcześniej-
szych edycjach (Przystanku Woodstock). 
Doświadczenie lat ubiegłych pokazuje bo-
wiem, że nad rzekami - szczególnie przy 
ładnej pogodzie - pojawia się sporo uczest-
ników imprezy.
Z przekazaniem sprzętu zbiegło się pod-
pisanie umowy między WOPR, a ko-
strzyńskim Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji. Dzięki temu ratownicy mogą 
korzystać z nowoczesnej i szybkiej łodzi. 
Jednostka rozwija prędkość około 60 km/h, 
co pozwala szybciej dotrzeć na miejsce zda-
rzenia. WOPR-owcy mogą też korzystać z 
pomieszczeń znajdujących się na terenie 
Przystani Delfin, którymi administruje  
MOSiR. – To doskonała baza z punktu wi-
dzenia prowadzenia działań  ratowniczych 
na wodzie. W pomieszczeniach możliwe 
jest przechowywanie  sprzętu ratowniczego, 
a na przystani zacumowana jest gotowa do 
działania łódź. Nie byłoby to możliwe bez 
współpracy z MOSiR. Dlatego ważne jest, 
że podpisaliśmy umowę, która jasno okre-
śla formy współpracy. Ma to z  pewnością 
wymierny wpływ na  bezpieczeństwo nad 
wodą, co ma dla nas priorytetowe znacze-
nie –podkreśla Marcin Kleczkowski, prezes 
kostrzyńskiego WOPR.
Aktualne informacje o działaniach ratowni-
ków znajdują się tutaj: https://www.facebo-
ok.com/WoprKostrzyn/
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POL’AND’ROCK  W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
To już za nami! 24 edycja najpiękniejszego festiwalu na 
świecie, która od piętnastu lat odbywa się w Kostrzynie nad 
Odrą, dobiegła końca. Mnóstwo atrakcji i aktywności w 

mieście, tysiące ludzi na ulicach miasta, kilkadziesiąt kon-
certów i kilkaset aktywności na wzgórzu ASP.
Impreza skończyła się w nocy z soboty na niedzielę ok. godz. 
4:00 koncertem Piotra Bukartyka z osobami, które brały udział 
w warsztatach na Akademii Sztuk Przepięknych. Była to najlep-
sza okazja, by uczestnik festiwalu mógł zobaczyć to wydarzenie 
z perspektywy artysty występującego na scenie. Widok kilku-
settysięcznej publiczności zapiera dech w piersiach. Podczas 
piątkowego koncertu zespołu „Nocny Kochanek” organizator 
oszacował, że obecnych na festiwalu było ok. 700 tys. ludzi.

AKTYWNOŚCI W MIEŚCIE
We wtorek, 31 lipca br. rozpoczęliśmy w mieście aktywno-
ści, wydarzenia, które zostały zaplanowane z myślą o miesz-
kańcach Kostrzyna. Od godzin porannych na Placu Wojska 
Polskiego rozstawiona była Strefa Zdrowia, którą prowadzi-
ła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Gorzo-
wa Wlkp. O godzinie 17:00 w bajkowy świat przeniosła nas 
Fundacja Viva Kultura, która w Parku Miejskim przywitała 
mieszkańców muzycznym przedstawieniem teatralnym pt. 

„Wrindawan”. Barwne widowisko  podobało się mieszkań-
com, którzy mimo upału, rozsiedli się w przyjemnym cie-
niu pod konarami drzew. 

W środę, 1 sierpnia miały miejsce kolejne aktywności w mie-
ście. Tym razem atrakcje dla mieszkańców przygotował wo-
lontariat studencki „Projektor”. Były animacje dla dzieci, które 
w cieniu drzew chętnie malowały, wyklejały kartki używając 
np. liści. Podobne spotkania odbywały się jeszcze w czwartek 
i piątek. Z kolei grupa Anonymous for the Voiceless przemó-
wiła w „Sześcianie Prawdy” w imieniu zwierząt. Aktywność ta 
miała na celu zwrócenie uwagi na obronę praw zwierząt bru-
talnie traktowanych jako surowce w produkcji spożywczej. Or-
ganizatorzy protestu przyznają, że prowadzą protest milczący. 
Nie nagabują ludzi. To przechodnie sami do nich podchodzą. 
Niestety ze względu na kontuzję prowadzącego, nie odbyły się 
warsztaty Pol’and’Roll w Parku Miejskim. Mamy nadzieję, że 
pomysł uda się zrealizować przy kolejnej, najbliższej okazji. 
W środowe popołudnie punktualnie o godzinie 17:00 przy 
dźwięku syren miejskich, policyjnych i strażackich mieszkań-
cy Kostrzyna zatrzymali się na minutę, by upamiętnić kolejną 
rocznicę Powstania Warszawskiego. Następnie mieszkańcy, 
którzy zebrali się w Parku Miejskim, by uczcić pamięć Po-
wstańców, przy pomocy rozdanych śpiewników, mogli przy 

akompaniamencie zespołu „Drzewiczanie” śpiewać patrio-
tyczne pieśni. O godzinie 19:00 Kino za Rogiem w Kostrzynie 
wyświetliło dla mieszkańców film „Miasto 44”.
Od czwartku, prócz kontynuacji wcześniejszych aktywności, 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn prowadziło przez trzy kolejne dni 
akcję pn. „Polandrockowe Pompeje”, która była skierowana 
zarówno do festiwalowiczów jak i mieszkańców. Była to nie-
powtarzalna możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem 
oraz obejrzenia wystawy w Bastionie Filip za pół ceny.
W piątek, dotarł do Kostrzyna pan Piotr Kowalski, który w 
okolicy dworca PKP stworzył performance pt. „Zebra dla Pie-
szych”. Ponadto ponownie na Placu Wojska Polskiego pojawiła 
się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Gorzowa 
Wlkp. Ze swoją Strefą Zdrowia. O godzinie 17:00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej można było uczestniczyć w wyjątkowym 
spotkaniu z profesorem Janem Barciszewskim z Poznania, 
który poprowadził wykład o zdrowej żywności. Kostrzynia-
nie mieli okazję wysłuchać wykładu profesora na temat źródła 
zdrowia zawartego w likopenie. Jest on przeciwutleniaczem 

zapobiegającym wielu współczesnym chorobom cywilizacyj-
nym. Jego głównym źródłem są pomidory, które warto spo-
żywać cały rok, najlepiej przetworzone w temperaturze 120 
stopni z dodatkiem oliwy. Po wykładzie pojawiło się wiele 
pytań, ponieważ pan profesor rozbudził ciekawość słuchaczy 
na temat zdrowej żywności. Wieczorem, po godzinie 21:00 na 
Placu Wojska Polskiego miało miejsce niezwykłe widowisko 
– Europejski Szczyt Kuglarski ze swoim Teatrem Ognia, było 

POL’AND’ROCK  W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
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to widowisko nietuzinkowe i warto było przybyć na plac by 
zobaczyć, jak młodzi ludzie potrafią „władać ogniem”.
Sobota to kontynuacja „Polandrockowych Pompei”, „Sześcia-
nu Prawdy”, ale też stoisko tym razem Wojewódzkiego Sa-
nepidu z Gorzowa Wlkp. Na którym prowadzona była akcja 
profilaktyczna. O godzinie 17:00 przy Kostrzyńskim Centrum 
Kultury rozpoczęła się instalacja przedmiotów wykonanych w 
ramach warsztatów stolarskich oraz obsadzanie ich roślinami.

KOSTRZYN JAKO WAŻNE MIEJSCE
DLA ZAKOCHANYCH
To tutaj, w Kostrzynie nad Odrą podczas festiwalu zawiązują się 
nowe znajomości, przyjaźnie, a nawet miłości. Dowodem na to 
są coroczne śluby zakochanych par, które poznały się podczas 
festiwalu Przystanek Woodstock. Nie dziwi więc fakt, że dla ta-
kich osób marzeniem jest wzięcie ślubu w tym samym miejscu 
– Kostrzynie nad Odrą, w przepięknym Pałacu Ślubów w Willi 
Wagenera. W tym roku w środę, 1 sierpnia Urząd Stanu Cy-

wilnego udzielił 
trzech takich ślu-
bów. Jedna z par 
podobno urzą-
dziła sobie nawet 
prawdziwe wesele 
na polu, z gośćmi 
weselnymi, cate-
ringiem, tańcami i 
całą polską trady-
cją z tym związa-

ną. Nowożeńcom życzymy wszystkiego dobrego na nowej dro-
dze życia i cieszymy się, że to właśnie nasze miasto ich połączyło.

ZARAZ BĘDZIE CZYSTO
30 specjalnych punktów akcji Zaraz Będzie Czysto, gdzie 
można było zostawiać worki z odpadami zebranymi w swo-
ich obozach, zdało egzamin. Po festiwalu zostało znacząco 
mniej śmieci, czego dowodem są ogromne tony wywożo-

nych na bieżąco odpadów z pola. Gołym okiem widać po-
prawę porównując sytuację na polu do poprzednich lat. Jest 
to dobra prognoza na przyszłość.
Więcej o samym festiwalu i gwiaz-
dach, które na nim wystąpiły można 
przeczytać na stronie organizatora 
www.polandrock.pl

ZA NAMI
XIII AKCJA POBORU KRWI 
PODCZAS
POL’AND’ROCK  FESTIVAL 
Po raz kolejny dzięki uprzejmości 
władz miasta Kostrzyn nad Odrą 
oraz wsparciu kostrzyńskiej firmy 
TACONIC, Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Zielonej Górze i Poznaniu mo-
gły pojawić się na tegorocznym 
festiwalu. Jest to niezwykle waż-
na akcja w okresie wakacyjnym, 
bez której byłoby nam niezwykle 
ciężko pozyskać, w tak krótkim 
czasie, takie ilości tego bezcen-
nego leku jakim jest krew. Mimo 
pogody, która dawała się we znaki 
zarówno Krwiodawcom, jak i pra-
cownikom służby krwi akcja za-
kończyła się sukcesem! W naszym 
miasteczku 1348 Honorowych 
Dawców oddało ponad 600 litrów 
krwi. RCKiK w Zielonej Górze pobrało krew od 714 Daw-
ców, zaś 634 osoby oddały krew dla RCKiK w Poznaniu. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom Festiwalu 
za oddaną krew, poświęcony czas i wielkie serca! Podzię-
kowania nasze kierujemy także do wszystkich instytucji i 
firm, które po raz kolejny przyczyniły się do tego, by idea 

honorowego krwiodawstwa kwitła na Pol’And’Rock Festi-
wal w Kostrzynie nad Odrą!

Burmistrz dr Andrzej Kunt szczególne podziękowania 
kieruje do wszystkich mieszkańców Kostrzyna nad Odrą 
mówiąc od serca BRAWO WY! Bo gdyby nie mieszkańcy, 
festiwalu w Kostrzynie nie byłoby już w 2014 roku. A tak 
czekamy na Jubileusz – 25 festiwal Jurka Owsiaka i WOŚP, 
o którym będziemy rozmawiali już w październiku.
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W pierwszy weekend września już po raz 19 odbędą się Dni Twierdzy Kostrzyn. Jest to 
plenerowa rodzinna impreza miejska o charakterze kulturalnym, popularno-naukowym  
historycznym, ciesząca się dużym zainteresowaniem kostrzynian i gości z kraju i zagranicy.
Scenariusz dla koncertów, pokazów, wycieczek tematycznych, prelekcji itp. tworzą ruiny 
Starego Miasta oraz podziemia kostrzyńskiej twierdzy. Poniżej prezentujemy program te-
gorocznej imprezy:

Sobota, 01.09.2018 (Stare Miasto – Plac Zamkowy)
10:00 „Twierdza z wody” – spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej
15:00 Uroczyste otwarcie Dni Twierdzy
15:15 „Lato w Europejskich Twierdzach 2018” – podsumowanie projektu
15:30 Wystrzałowe rozpoczęcie – formacje artylerii pruskiej 
16:00 „Kostrinella” Koncert muzyki dawnej – Ensemble Zaffiro Berlin 
16:30 Obozowisko Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba
17:00 „Barwy wolności” – koncert Grupy Zayazd 
18:15 W zdrowym ciele zdrowy duch – pokaz boksu i zumby WF Kostrzyn 
18:40 Regiment Jego Królewskiej Mości Zygmunta Wazy
19:15 Bombarda, hakownice, piszczele – pokaz średniowiecznej broni palnej
20:00 Tuhaj-bej – folk z piekła rodem
21:30 Wystrzałowe zakończenie imprezy – pokaz fajerwerków

Niedziela, 02.09.2018
07:00 Poczdam – Stolica Brandenburgii (wycieczka autokarowa – brak miejsc!)

Ponadto w sobotę: stanowiska i warsztaty rzemiosł dawnych, warsztaty archeologiczne, 
przejażdżki kajakami i motorówkami, stoiska handlowe, dmuchane zamki, wystawa pszcze-
larska, rejsy statkiem (przy odpowiednim stanie wód), gastronomia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie!

Już w 2000 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Nie-
stety, z różnych względów do fizycznego powstania MTK doszło dopiero w lipcu 2008 r., 
kiedy to powołano dyrektora tej placówki i zatrudniono pracowników. Początki nie były 
łatwe, kilka długich lat siedzibą muzeum był barak po służbach celnych, w którym w trzech 
gabinetach próbowano realizować zadania muzeum. Z biegiem czasu siedzibę przeniesiono, 
poprawił się również stan kadrowy. Po renowacji murów twierdzy, Bastionu Brandenbur-
gia, promenady Kattego, Bramy Chyżańskiej i Bastionu Filip muzeum otrzymało w zarząd 
zabytkową substancję. W podziemiach Filipa utworzono od podstaw multimedialną, no-
woczesną ekspozycję muzealną. Prowadzone są badania archeologiczne, wydawane publi-
kacje na temat historii miasta i twierdzy, organizowane prelekcje, seanse filmowe, wycieczki 
muzealne, warsztaty, konkursy, lekcje muzealne, wystawy i inne przedsięwzięcia. Nie spo-
sób też nie wspomnieć o obsłudze stale rosnącego ruchu turystycznego, o realizowanych 
projektach czy o inwestycjach prowadzonych przez Muzeum Twierdzy. Z okazji naszego ju-
bileuszu zapraszamy wszystkich naszych sympatyków, darczyńców, przyjaciół i miłośników 
historii w piątek 31.08. na godzinę 18:00 do ECS „Kręgielnia” (ul. Fabryczna 5) na spotka-
nie, na którym zaprezentujemy naszą działalność. Oczywiście będzie też akcent artystycz-
ny: koncert muzyczny świetnego zespołu Samokhin Band oraz efektowny pokaz laserowy. 
Całość dopełni poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości w formie „chłopskiego stołu” 
z produktami regionalnymi i piwem. Serdecznie zapraszamy na spotkanie jubileuszowe, na 
koncert oraz na poczęstunek.

Program naszego jubileuszu:
18:00 X-lecie Muzeum Twierdzy Kostrzyn (prezentacje, wystąpienia, poczęstunek)
19:30 „Życie bez snu” – koncert jubileuszowy (prapremiera nowej płyty Samokhin Band)
21:00 Laserman Show 
Wstęp wolny, przypominamy jedynie, że ilość miejsc na sali jest ograniczona.

XIX DNI TWIERDZY KOSTRZYN 10 LAT MUZEUM TWIERDZY
JUBILEUSZ


